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شكر وتقدیر 
إن ھذا التقریر ھو حصیلة تعاون العدید من األفراد والمؤسسات. ویتقدم 

فریقا التحریر والبحث بالشكر لكل من بذل من وقتھ وخبرتھ وطاقتھ 
إلخراج ھذا التقریر، وعلى وجھ الخصوص:

زمالئنا في الیونیسف في كل من بنغالدیش وبیالروس وبوتان والبرازیل 
وبوروندي وجمھوریة أفریقیا الوسطى وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

وغواتیماال والیابان واألردن ومالیزیا وجمھوریة كوریا وجمھوریة 
مولدوفا ونیجیریا وجزر المحیط الھادئ (فیجي وكیریباس وجزر سلیمان 
وفانواتو) وباراغواي وبیرو والبرتغال والسنغال وتایلند وتیمور الشرقیة 

وتونس وأوروغواي، شكرًا وتقدیرًا لھم على تیسیرھم لحلقات عمل تقریر 
حالة أطفال العالم.

زمالئنا في الیونیسف في كل من البرازیل وبوركینا فاسو وبوروندي 
والكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد وشیلي وكوت دیفوار 

والسلفادور وغواتیماال والھند وإندونیسیا وأیرلندا ولیبریا ومالیزیا 
والمكسیك ومیانمار وباكستان والسنغال وسوازیلند، والجمھوریة العربیة 
السوریة، وتایلند، وأوغندا، وأوكرانیا، والمملكة المتحدة، شكرًا وتقدیرًا 

.U-Report   لھم على مشاركتھم في استطالع

السادة والسیدات التالیة اسماؤھم، شكرًا وتقدیرًا لھم على صبرھم ودعمھم 
ومساعدتھم خالل الزیارات المیدانیة لفریق تقریر حالة أطفال العالم؛ 
 Patrizia Di Giovanni, James Elder, :في نیروبي، كینیا

 Ephantus Ena, Duncan Kagio, Charles Kamonde,
 Minu Limbu, Ousmane Niang, Edita Nsubuga, Leila
 Aida :؛ وفي كمباال، أوغنداPakkala and Werner Schultink
 Girma, Cary McCormick and Joy, Doreen Mulenga,

Jaya Murthy and Patrick Oburu؛ وفي عمان، األردن: 
 Samir Badran, Robert Jenkins, Emad Mohammad

.and Miraj Pradhan

السادة والسیدات التالیة اسماؤھم، شكرًا وتقدیرًا لھم لتقدیمھم النصح 
والمشورة ولتألیفھم أوراقًا بحثیة عامة إضافة إلى األقسام الخاصة في 

ھذا التقریر:

Sanjay Asthana, Monica Bulger, Patrick Burton, 
Sandra Cortesi, Urs Gasser, Mimi Ito, Daniel 
Kardefelt-Winther, Petar Kanchev, Sonia 
Livingstone, Kathryn L. Mills, Jelena Surculija 
Milojevic, Kentaro Toyama and Mario Viola de 
Azevedo Cunha.

السادة والسیدات التالیة أسماؤھم، شكرًا وتقدیرًا لمشاركتھم في سلسلة 
 Rachel Botsman, Niels Christiansen, :مقاالت وجھة نظر

 Juan Enriquez, Anab Jain, Pony Ma, Kartik
Sawhney, Karim Sy and Laura Maclet؛ والسادة 

والسیدات التالیة اسماؤھم، لمساعدتھم في ھذه المقاالت آنفة الذكر: 
 Phoebe Adler-Ryan, Kathrine Bisgaard Vase, Jin

 Cheng, Thierry Delvigne-Jean, Rana Flowers,
 Lisa Goldberg, Danielle Knight, Denise Lauritsen,

Xiaohui Li, Li Liu, Patsy Nakell, Priscilla Ofori-
 Amanfo, Ron Pouwels, Wenying Su, Matthew

.Whitby, Winnie Wong and Jingjie Yang

السادة والسیدات التالیة اسماؤھم، شكرًا وتقدیرًا لمشاركتھم في 
 Ashley, Devonnie, :سلسلة أصوات الشباب في ھذا التقریر

.Emmanuella, Gary, Ivan, Jack, Jen and Yousef

زمالئنا في مركز الیونیسف العالمي لالبتكار، شكرًا وتقدیرًا لمساعدتھم 
.U-REPORT   وجھودھم في إجراء وتحلیل استطالع

السادة والسیدات التالیة أسماؤھم، من جامعة غرب سیدني، لعملھم في 
تصمیم المنھجیة وتحلیل نتائج حلقات عمل تقریر حالة أطفال العالم التي 

 Delphine :عقدت على نطاق عالمي خصیصًا إلعداد ھذا التقریر
.Bellerose, Girish Lala and Amanda Third

 Danah :السادة والسیدات التالیة أسماؤھم، لتقدیمھم النصح والمشورة
 boyd, Drew Davidson, Mark Graham, John

 Horrigan, Sonia Livingstone, Chris Locke, Juliana
 .Rotich and Michael Trucano

السید Tristan Harris، للمشاركة في سلسلة محادثات مع قادة الفكر 
التي عقدت في دار الیونیسف في ینایر/ كانون الثاني 2017. 

كلٍّ من السیدین Fredrik Eriksson وIvan Vallejo Vall، من 
االتحاد الدولي لالتصاالت لتوفیرھما البیانات األصلیة المستخدمة في 

 GSM من ،Jenny Jonesو ،Joss Gillet ھذا التقریر؛ وكلٍّ من
Association لتقدیمھما التوجیھ والدعم اإلحصائي.

كلٍّ من Lucia Hug وOlga Oleszczu لمساعدتھما في إعداد 
خریطة االتحاد الدولي لالتصاالت بشأن الشباب غیر الموصلین. 

اإلرشادات المتعلقة بالبرنامج وبالسیاسات:

Victor Aguayo, Patty Alleman, David Anthony, 
Maaike Arts, Wivina Belmonte, Anjan Bose, Katlin 
Brasic, Matt Brossard, Anna Burlyaeva, Laurence 
Chandy, Sarah Cook, Judith Diers, Eliana 
Drakopoulos, Laurent Duvillier, Andres Franco, 
Juan Pablo Giraldo Ospino, Amaya Gorostiaga, 
Sarah Green, Jumana Haj-Ahmad, Runar Holen, 
Karin Hulshof, Blandine Ledoux, Katell Le Goulven, 
Robert MacTavish, Andrew Mawson, Gopal Mitra, 
Ariam Mogos, Indra Kumari Nadchatram, Yulia 
Oleinik, Clara Sommarin and Morgan Strecker.

مكتب اإلبداع:

Stuart Campo, Christopher Fabian, Sunita Grote, 
Angelica Gustilo Ong, Erica Kochi, Shruti Kunduri, 
Milja Laakso, Cynthia McCaffrey, Guillaume 
Michels, Blair Palmer, James Powell, Maria Luisa 
Sotomayor, Christopher Szymczak and Naroa 
Zurutuza. 

 ،Justin Forsyth فریق شعبة االتصال: نائب المدیر التنفیذي السید
ومدیر شعبة االتصال السیدة Paloma Escudero، ونائبتا مدیر 

 Lisa Benenson and Caroline شعبة االتصال، السیدتان
 Maurico Aguayo, Anna :والسادة والسیدات ،den Dulk

 Baldursdottir, Nigina Baykabulova, Gerrit Beger,
 Penni Berns, Marissa Buckanoff, Lely Djuhari,

 Laurent Duvillier, Madeline Eisner, Kristen Elsby,
 Joe English, Merva Faddoul, Jedd Flanscha, Toby

 Fricker, Claudia Gonzalez Romo, Chulho Hyun,
 Angus Ingham, Deborah Toskovic Kavanagh, Me

 Me Khine, Catherine Langevin-Falcon, Mischa
 Liatowitch, Selenge Lkhagva, Jarrod Lovett,

 Gbolayemi Lufadeju, Najwa Mekki, Christine Mills,
 Matti Navellou, Christine Nesbitt, Edita Nsubuga,
 Rebecca Obstler, Katarzyna Pawelczyk, Priyanka

 Pruthi, Anne Santiago, Arissa Sidoti, Aline Stein,
 Georgina Thompson, Juliette Touma, Tanya
.Turkovich, Nikita White and Judith Yemane

فریق التقریر
التحریر والبحث

 Céline المحررة السیدة ،Brian Keeley كبیر المحررین السید
 ،Achila Imchen مسؤول األبحاث وتنسیق البیانات ،Little

 ،Juliano Diniz de Oliveira مسؤول األبحاث وإشراك الشباب
Daniel Kardefelt- السید GKO الباحث ومنسق بیانات مشروع

Winther، مستشار التحریر Jordan Tamagni، مستشار التحریر 
 Jasmina مستشار السیاسات السیدة ،Timothy Ledwith السید
Byrne، محرر اللغة االسبانیة السید Carlos Perellón، محرر 

اللغة الفرنسیة السیدة Alix Reboul-Salze، ، محرر اللغة العربیة 
السید Ahmed Alizzi Alnaqshbandi، الكاتب الرئیسي السید 

Anastasia Warpinski، مسؤولو األبحاث والتحقق من المعلومات: 
 ،Xinyi Ge, Yasmine Hage and Baishalee Nayak
 Natalie Leston, Kristin Moehlmann ومحررو الطباعة

.and Charlotte Rutsch

فریق البیانات والتحلیل

Robert Bain, Nassim Benali, Claudia Cappa, 
Liliana Carvajal, Mamadou Diallo, Martin Evans, 
Karoline Hassfurter, Chika Hayashi, Mark 
Hereward, Lucia Hug, Priscilla Idele, Claes 
Johansson, Aleya Khalifa, Julia Krasevec, Richard 
Kumapley, Christina Misunas, Suguru Mizunoya, 
Vrinda Mehra, Padraic Murphy, Colleen Murray, 
Rada Noeva, Khin Wityee Oo, Nicole Petrowski, 
Tyler Porth, Tom Slaymaker, Danzhen You, Xinxin 
Yu.

التصمیم واإلنتاج والتوزیع
رئیس قسم النشر السیدة Samantha Wauchope؛ والسیدان 

.Ernest Califra و Germain Ake
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V  تمھید

تمھید

یتناول تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 موضوعًا 
متمیزًا یؤثر بشكٍل متزاید على جمیع جوانب حیاة المالیین 

من األطفال في مختلف أنحاء العالم، بل وحیاتنا جمیعًا: 
التقنیة الرقمیة.

فمع تزاید تأثیر التقنیة الرقمیة — وخاصة اإلنترنت — 
ازدادت حدة النقاش حول أثرھا: ھل ھي نعمة للبشریة، 

توفر فرصًا غیر محدودة لالتصال والتجارة والتعّلم وحریة 
التعبیر؟ أم أنھا تھدیٌد لطریقتنا في الحیاة، وتقویٌض للنسیج 

االجتماعي، بل وحتى النظام السیاسي، وتھدیٌد لرفاھنا؟ 

ھذه مناقشة شّیقة ولكنھا في الحقیقة أكادیمیة وال تتصل 
بالواقع كثیرًا. ألنھ، وبغض النظر عن محاسنھا أو 

مساوئھا، فالتقنیة الرقمیة حقیقة من حقائق حیاتنا. وبصورة 
ال رجعة فیھا.

من محاسنھا:

الطفل المصاب بالشلل الدماغي، یتفاعل على اإلنترنت 
على قدم المساواة مع أقرانھ، وألول مرة في حیاتھ تظھر 

قدراتھ بشكل أكثر وضوحًا من إعاقتھ.

الفتاة التي فرت مع عائلتھا من العنف في الجمھوریة 
العربیة السوریة، استعادت مستقبلھا ُمسترشدًة بمدرس في 

مخیم الزعتري لالجئین حیث تستخدم لوحًا رقمیًا للتعّلم.

الُمدوِّن الشاب في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة یستخدم 
اإلنترنت لإلبالغ عن نقص المیاه الصالحة للشرب ومرافق 

اإلصحاح وغیرھا من القضایا الخطیرة في مجتمعھ.

من مساوئھا:

الفتاة التي تمنعھا ضوابط السلوك المّتبعة في عائلتھا أو 
مجتمعھا من الدخول على اإلنترنت، تفوتھا فرص التعّلم 

والتواصل مع األصدقاء.

المراھق الذي ُیساء استخدام معلوماتھ الشخصیة من ِقَبل 
الُمسّوقین ویتم تبادلھا عبر اإلنترنت.

الصبي الذي استحوذت ألعاب الفیدیو على حیاتھ، على 
األقل من وجھة نظر والدیھ. 

وھناك األسوأ من ذلك:

صبٌي ینتھي بھ األمر تقریبًا إلى االنتحار بسبب التنّمر عبر 
اإلنترنت، الذي الحقھ أینما ذھب.

فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أنشأ لھا صدیقھا السابق ملفًا 
شخصیًا على وسائل التواصل االجتماعي، وضّمنھ صورًا 

عاریة كان قد أجبرھا على التقاطھا.

فتاة في الثامنة في الفلبین، ُأجِبَرت على أداء أعمال جنسیة 
ُبّثت مباشرًة بواسطة أحد جیرانھا الذین یدیر موقعًا على 

اإلنترنت لالعتداءات الجنسیة على األطفال.
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وبعیدًا عن األضرار التي تلحق باألفراد من األطفال، 
والتي قد ُتمّكن التقنیة الرقمیة من وقوعھا أو التحریض 

علیھا، ھناك قدرة تلك التقنیة على التحریض على العنف 
على نطاق واسع بحیث یؤثر على حیاة مئات اآلالف من 

األطفال ومستقبلھم. لتأكید تلك اإلمكانیة المریرة، لسنا 
بحاجة إلى أن ننظر أبعد من تلك الحملة الخبیثة التي شنتھا 

وسائل التواصل االجتماعي في میانمار ھذا العام، والتي 
حّرضت على العنف المرّوع ضد أقلیة الروھینغا العرقیة، 

مما أسفر عن قتل وتشویھ األطفال وإجبار مئات اآلالف 
على الفرار نحو مستقبل غامض.

 اإلنترنت ھي كل ھذه األشیاء معًا، مما یعكس وُیبِرز 
أفضل وأسوأ ما في الطبیعة البشریة. إنھا أداة ستستخدم 

دومًا للخیر وللشر. مھمتنا ھي التخفیف من األضرار 
ومضاعفة الفرص التي تتیحھا التقنیة الرقمیة.

ھذا ھو محور ھذا التقریر. وھو یستعرض مشھد الفرص 
الرقمیة من حیث صلتھا باألطفال وتأثیرھا علیھم. كما 
یفحص الفجوة الرقمیة التي تمنع المالیین من األطفال 

من الوصول من خالل اإلنترنت إلى فرص جدیدة للتعّلم 
ومن المشاركة — یومًا ما — في االقتصاد الرقمي، مما 

سیساعد على كسر دورات الفقر بین األجیال.

كما یستكشف التقریر ذلك الجانب المظلم الذي ال 
ُیمكن إنكاره من اإلنترنت والتقنیة الرقمیة، من التسلط 
إلى االعتداء الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت إلى 

المعامالت عبر الشبكة المظلمة واستخدام العمالت التي 
ُیمكن أن تسّھل إخفاء االتجار، وغیر ذلك من األنشطة 
غیر القانونیة األخرى التي تضر األطفال. یستعرض 

التقریر بعض النقاشات حول األضرار األقل وضوحًا التي 
قد ُیعاني األطفال منھا وھم یعیشون في العصر الرقمي 

— من التبعیة الرقمیة إلى التأثیر الُمحتمل للتقنیة الرقمیة 
على نمو الدماغ واإلدراك. ویحدد التقریر مجموعة من 
التوصیات العملیة التي ُیمكن أن تساعد في توجیھ عملیة 

أكثر فعالیة لوضع السیاسات وممارسات تجاریة أكثر 
مسؤولیة لصالح األطفال في العصر الرقمي.

وعلى نفس القدر من األھمیة، یتضّمن ھذا التقریر وجھات 
نظر األطفال والشباب بشأن أثر التقنیة الرقمیة في حیاتھم — 
حیث یروون قصصھم الخاصة عن أكثر القضایا تأثیرًا علیھم. 

إن أصواتھم أكثر أھمیة — وأكثر ُعُلوًا من أي وقت 
مضى — في عالم رقمي؛ عالٍم لم یرثوه فحسب، ولكنھم 

یُساھمون في تشكیلھ. 

من خالل حمایة األطفال من أسوأ ما ُیمكن أن تقّدمھ التقنیة 
الرقمیة، وتوسیع فرص وصولھم إلى أفضل ما تنطوي 

علیھ تلك التقنیة، ُیمكننا أن نرّجح كفة المیزان لألفضل.  

أنتوني لیك
المدیر التنفیذي للیونیسف

UNICEF/UN024828/Nesbitt ©
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الرسائل الرئیسیة
حالة أطفال العالم  — األطفال في عالم رقمي

 لقد غّیرت التقنیة الرقمیة العالم بالفعل — ومع دخول 
المزید والمزید من األطفال في مختلف أنحاء العالم على 

اإلنترنت، ُتغّیر ھذه التقنیة بشكٍل متزاید من مرحلة 
الطفولة.

 الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین 15 إلى 
24 عامًا) ھم الفئة العمریة األكثر وصوًال لإلنترنت. فعلى 

لون باإلنترنت مقابل  مستوى العالم، 71% منھم ُموصَّ
48% بالنسبة لمجموع السكان.

 ُیشّكل األطفال والمراھقون الذین تقل أعمارھم عن 
18 سنة ما یقدر بنحو ثلث مستخدمي اإلنترنت في مختلف 

أنحاء العالم.

 ھناك أدلة متنامیة تبین أن األطفال یدخلون اإلنترنت 
بأعمار أصغر وأصغر عما قبل. وفي بعض البلدان، یكون 
معدل استخدام اإلنترنت بین األطفال دون 15 سنة مماثًال 

للمعدل عند البالغین فوق 25 سنة.

 ُتكّرس الھواتف الذكیة "ثقافة غرفة النوم"، حیث 
أصبح الوصول لإلنترنت بالنسبة لكثیر من األطفال 

أمرًا شخصیًا وخصوصیًا بصورة أكبر، كما أصبح أقّل 
خضوعًا لإلشراف. 

ُیمكن أن یكون الوصول لإلنترنت وسیلًة لتغییر قواعد 
اللعبة بالنسبة لبعض األطفال األكثر تھمیشًا في العالم، 

ولمساعدتھم على تحقیق إمكاناتھم وكسر دورات الفقر بین 
األجیال.

 ُتتیح التقنیات الرقمیة فرصًا للتعّلم والتعلیم لألطفال، 
وال سیما في المناطق النائیة وأثناء األزمات اإلنسانیة.

 تسمح التقنیات الرقمیة لألطفال بالوصول إلى 
المعلومات المتعلقة بالقضایا التي تؤثر على مجتمعاتھم 

المحلیة، وُیمكن أن تمنحھم دورًا في المساعدة على حلھا. 

 ُیمكن للتقنیات الرقمیة توفیر الفرص االقتصادیة من 
خالل تزوید الشباب بفرص التدریب وخدمات البحث عن 

الوظائف المناسبة، وخلق أنواٍع جدیدة من العمل. 

 لتعجیل التعّلم، ینبغي دعم تقنیة المعلومات واالتصاالت 
في التعلیم من خالل تدریب المعلمین وتقویة النھج التربوي.

غیر أن الوصول الرقمي أصبح حاجزًا فاصًال جدیدًا، حیث 
أن مالیین األطفال الذین ُیمكن أن َیجنوا أكبر قدٍر من 

الفائدة من التقنیة الرقمیة تفوتھم تلك الفرصة. 

 حوالي 29% من الشباب في مختلف أنحاء العالم 
— أي نحو 346 ملیون شخص — لیسوا موّصلین 

باإلنترنت.

 الشباب األفارقة ھم األقل وصوًال لإلنترنت. حیث أن 
حوالي 60% منھم لیسوا على اإلنترنت، مقارنًة بـ %4 

فقط من الشباب في أوروبا.

 تتجاوز الفجوة الرقمیة مسألة الوصول للشبكة. 
فاألطفال الذین یعتمدون على الھواتف الجّوالة بدًال من 

أجھزة الحاسب قد یحصلون فقط على تجربة "من الدرجة 
الثانیة" على اإلنترنت، والذین یفتقرون إلى المھارات 
الرقمیة أو یتحدثون لغات األقلیات قد ال یتمّكنون في 

كثیر من األحیان من العثور على محتوًى ذي صلة على 
اإلنترنت.

 تعكس الفجوة الرقمیة أیضًا الثغرات االقتصادیة السائدة، 
م مزایا األطفال من الخلفیات األكثر ثراًء، وتفشل  حیث ُتضخِّ

في توفیر الفرص لألطفال األكثر فقرًا وحرمانًا. 

 ھناك أیضًا فجوة رقمیة بین الجنسین. ففي عام 
2017، وعلى الصعید العالمي، فاق عدد الرجال الذین 

یستخدمون اإلنترنت عدد النساء بنسبة 12%. وفي الھند، 
أقل من ثلث مستخدمي اإلنترنت من اإلناث. 
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 ُیمكن للتقنیة الرقمیة أیضًا أن تجعل األطفاَل أكثَر 
عرضًة لألذى على اإلنترنت وخارجھا. وقد یكون األطفال 

الضعفاء أصًال أكثر عرضة لألذى، بما في ذلك فقدان 
الخصوصیة. 

 تؤدي تقنیات المعلومات واالتصاالت إلى تكثیف 
المخاطر التقلیدیة المتعلقة بالطفولة، مثل التنّمر، وتغّذي 

أشكاًال جدیدة من االعتداء على األطفال واستغاللھم، مثل 
مواد "االعتداء الجنسي على األطفال" الُمجّھزة حسب 

الطلب، والبث المباشر لإلیذاء الجنسي لألطفال.

 ُیمكن للمتصّیدین االتصال بسھولة أكبر باألطفال 
الغافلین من خالل ملفات شخصیة زائفة أو عبر الملفات 
الشخصیة المكشوفة على وسائل التواصل االجتماعي أو 

منتدیات األلعاب.

 تؤجج التقنیات الجدیدة — مثل العمالت المشفرة 
 Dark) والشبكة المظلمة (Cryptocurrencies)
Web) — البث المباشر لالعتداءات الجنسیة على 

األطفال والمحتویات الضارة األخرى، متحدیًة قدرات 
سلطات إنفاذ القانون على مواكبتھا.

 عالمیًا، 92% من جمیع عناوین اإلنترنت الخاصة 
بمواد االعتداء الجنسي على األطفال (كما حددتھا مؤسسة 
 (Internet Watch Foundation  مراقبة اإلنترنت
یتم استضافتھا في خمسة بلدان فقط ھي ھولندا والوالیات 

المتحدة وكندا وفرنسا واالتحاد الروسي.

 ینبغي أن ترّكز الجھود الرامیة إلى حمایة األطفال 
بشكٍل خاص على األطفال الضعفاء والمحرومین الذین قد 
یكونون أقل قدرًة على فھم المخاطر القابعة على اإلنترنت 

— بما في ذلك فقدان الخصوصیة — ومن ثم یكونون 
أكثر ُعرضًة للمعاناة من األضرار.

 في حین تختلف المواقف حسب الثقافة المجتمعیة، 
غالبًا ما یلجأ األطفال أوًال إلى أقرانھم عندما یواجھون 

المخاطر أو األضرار على اإلنترنت، مما یجعل من 
الصعب على اآلباء حمایة أطفالھم.

یتسبب التأثیر الُمحتمل لتقنیات المعلومات واالتصاالت 
على صحة األطفال وسعادتھم في قلٍق عاٍم متزاید — وقد 

حان الوقت إلجراء المزید من البحوث وجمع المزید من 
البیانات في ھذا المجال.

 رغم أن معظم األطفال الذین یدخلون على اإلنترنت 
ینظرون إلیھا على أنھا تجربة إیجابیة، فإن العدید من 

اآلباء والمعلمین یشعرون بالقلق من أن االنغماس على 
الشاشات یؤدي إلى اكتئاب األطفال، وُیكّرس االعتماد على 

اإلنترنت، بل وحتى ُیسِھم في اإلصابة بالسمنة.  

 ُیمكن أن تكون المشورة غیر المّتسقة ُمربكًة لمقّدمي 
الرعایة والمربّین، مما یؤكد الحاجة إلجراء بحوث أكثر 

جودة بشأن أثر تقنیات المعلومات واالتصاالت على الرفاه.

 ُیقّر الباحثون بأن االستخدام المفرط للتقنیة الرقمیة 
ُیمكن أن ُیسھم في االكتئاب والقلق في مرحلة الطفولة. 

وعلى العكس من ذلك، ُیمكن أحیانًا لألطفال الذین 
ُیواجھون صعوبات على أرض الواقع تطویر صداقات 

عبر اإلنترنت والحصول منھا على دعم اجتماعي ال یتوفر 
لھم من أي مصدر آخر.

 بالنسبة لمعظم األطفال، یكون للقضایا األساسیة — 
مثل االكتئاب أو المشاكل في المنزل — تأثیٌر أكبر على 
صحة الطفل وسعادتھ من تأثیر الوقت الذي یقضیھ أمام 

الشاشة. 

 إن اتباع مبدأ االعتدال والتوسط فیما یتعلق بوقت 
الشاشة لألطفال والتركیز بدرجة أكبر على ما یفعلھ 
األطفال على اإلنترنت، وبدرجة أقل على طول مدة 

استخدامھم، ُیمكن أن یحمیھم بشكل أفضل ویساعدھم على 
االستفادة القصوى من وقتھم على اإلنترنت.

أصوات الشباب (Voices of Youth) ھو 
اسم منصة الیونیسف الرقمیة المخصصة للشباب 

لتمكینھم من تعّلم المزید عن القضایا التي تؤثر 
في حیاتھم. إن ھذا المجتمع النشیط المكون من 

نین الشباب في جمیع أرجاء العالم یقدم  المدوِّ
آراء ثاقبة وملھمة ومبتكرة حول عدد كبیر من 

المواضیع.

یمكنك قراءة المقاالت التي كتبھا مدّونون شباب 
وتظھر في تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 

على الوصلة التالیة: 
http://www.voicesofyouth.org/en/
sections/content/pages/sowc-2017

أصوات الشباب
مدّونون شباب  

یتحدثون بصراحة

دینار غاري ألفاریز میجیا، 19 عامًا
دولة بولیفیا المتعددة القومیات

"ُیعد التحقق المناسب من المصادر أحد التحدیات الرئیسة التي یعاني منھا الكثیر من الشباب. 
فبالرغم من أن االبتكارات التقنیة قد سّرعت إیقاع الحیاة، من المھّم من أن نكّرس جزءًا من وقتنا 

كي نتأكد من صّحة ومصداقیة وجودة مصادر المعلومات التي نستخدمھا."
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 یتحمل القطاع الخاص — وخاصًة في صناعات التقنیة 
واالتصاالت — مسؤولیًة خاصة ویتمتع بقدرة فریدة على 

تشكیل وتغییر أثر التقنیة الرقمیة على األطفال.

 ینبغي االستفادة من قوة وتأثیر القطاع الخاص للنھوض 
بالمعاییر األخالقیة على مستوى الصناعة بشأن البیانات 
والخصوصیة، فضًال عن الممارسات األخرى التي تفید 

األطفال وتحمیھم على اإلنترنت. 

 ُیمكن للحكومات تعزیز استراتیجیات وحوافز السوق 
التي تشّجع االبتكار والمنافسة بین موفري الخدمات للمساعدة 

في خفض تكلفة الوصول لإلنترنت، وبالتالي توسیع نطاق 
الوصول لألطفال واألسر المحرومة. 

ینبغي على شركات التقنیة واإلنترنت اتخاذ الخطوات 
الالزمة لمنع استخدام شبكاتھا وخدماتھا من ِقَبل المجرمین 

لجمع وتوزیع صور االعتداء الجنسي على األطفال أو ارتكاب 
انتھاكات أخرى ضدھم.

 ینبغي أن تستند قصص وسائل اإلعالم حول التأثیر 
الُمحتمل للوصول لإلنترنت على نمو األطفال ورفاھھم إلى 

البحوث التجریبیة وتحلیل البیانات. 

 كما یجب على شركات اإلنترنت والصناعة العمل مع 
الشركاء على خلق المزید من الُمحتوى المطّور محلیًا وذي 

الصلة محلیًا، وخاصة المحتوى الُموّجھ لألطفال الذین یتحدثون 
لغات األقلیات، أو یعیشون في مناطق نائیة، أو ینتمون إلى 

فئات ُمھّمشة.

 لقد غّیرت التقنیة الرقمیة العالم بالفعل — ومع دخول المزید والمزید من األطفال في 
مختلف أنحاء العالم إلى اإلنترنت، ُتغّیر ھذه التقنیة بشكٍل متزاید من مرحلة الطفولة.

 الشباب (الذین تتراوح أعمارھم بین 15 إلى 24 سنة) ھم الفئة العمریة األكثر وصوًال 
لون باإلنترنت مقابل 48% بالنسبة  لإلنترنت. فعلى مستوى العالم، 71% منھم ُموصَّ

لمجموع السكان.

 ُیشّكل األطفال والمراھقون الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة ما یقدر بنحو ثلث 
مستخدمي اإلنترنت في مختلف أنحاء العالم.

 ھناك أدلة متنامیة تبین أن األطفال یدخلون اإلنترنت بأعمار أصغر وأصغر عما قبل. 
وفي بعض البلدان، یكون معدل استخدام اإلنترنت بین األطفال دون 15 سنة مماثًال للمعدل 

عند البالغین فوق 25 سنة.

 ُتكّرس الھواتف الذكیة "ثقافة غرفة النوم"، حیث أصبح الوصول لإلنترنت بالنسبة 
لكثیر من األطفال أمرًا شخصیًا وخصوصیًا بصورة أكبر، كما أصبح أقّل خضوعًا لإلشراف.

 دیفوني غارفي، 19 عامًا
جامایكا 

 "ال تبدو آفاق حالتي االقتصادیة مشرقًة بدون التوفر المیّسر للمعرفة ولشبكٍة عالمیٍة تتیحھا 
اإلنترنت. لكن ھذا لیس صحیحًا. إذ أجد نفسي أكثر تفاؤًال من كثیٍر من الناس الذین یعملون بدوام 

كامل في وظائف تقلیدیة تتطلب حضورھم."
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یدرس تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017: األطفال في عالم رقمي الطرق التي غّیرت بھا 
التقنیة الرقمیة بالفعل حیاة األطفال وفرصھم في الحیاة — ویستكشف ما قد ُیخبئ لھم المستقبل.

تغّیر  أن  الرقمیة  للتقنیة  ُیمكن  الصحیحة،  بالطریقة  توظیفھا  وتم  الجمیع،  متناول  في  أصبحت  إذا 
قواعد اللعبة بالنسبة لألطفال الذین تخّلفوا عن الركب — سواًء بسبب الفقر، أو الِعرق، أو 

اإلثنیة، أو النوع االجتماعي، أو اإلعاقة، أو النزوح، أو العزلة الجغرافیة — وتسمح بربطھم 
بعالٍم من الفرص، وتزویدھم بالمھارات التي یحتاجون إلیھا للنجاح في عالم رقمي.

ولكن ما لم یتم توسیع نطاق إمكانیة الوصول لھا، قد تخلق التقنیة الرقمیة انقسامًا جدیدًا یمنع 
األطفال من تحقیق إمكاناتھم. وإذا لم نعمل اآلن لمواكبة التغّیر السریع، فإن المخاطر على 

اإلنترنت قد تجعل األطفال الُمعّرضین للخطر أكثر عرضًة لالستغالل واإلیذاء بل وحتى اإلتجار 
 —  فضًال عن تھدیداٍت أكثر دھاًء لرفاھھم.

ویدعو ھذا التقریر إلى تسریع اإلجراءات، وتركیز االستثمار، وزیادة التعاون لحمایة األطفال 
ال بصورة أوثق، مع تسخیر فرص العصر الرقمي  من األضرار الناجمة عن عالٍم أصبح ُمَوصًّ

لفائدة كل طفل.

مقدمة: 
األطفال في 
عالم رقمي
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إن التدفق المستمر للتقنیات الجدیدة، مثل تقنیة الواقع 
االفتراضي التي یستمتع بھا ھنا منصور (12 عامًا) 
في مخیم الزعتري باألردن، یجعل من الصعب على 

السیاسات أن تواكبھا. الحقوق محفوظة
UNICEF/UN051295/HERWIG ©
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شأنھ شأن العولمة والتوسع الحضري، لقد غّیر "التحّول 
الرقمي" وجھ العالم. إن االنتشار السریع لتقنیة المعلومات 
واالتصاالت قوة ال ُیمكن الوقوف في وجھھا، وھي تمس 

كل مجال من مجاالت الحیاة العصریة تقریبًا — من 
االقتصاد إلى المجتمعات إلى الثقافات... وتعید صیاغة 

الحیاة الیومیة.

ولیست الطفولة استثناء. فمنذ اللحظة األولى التي تتفتح 
فیھا عیون مئات المالیین من األطفال على ھذا العالم، 

وھم یغرقون في تدفٍق مستمر من االتصاالت والتوصیل 
الرقمیین — من الطریقة التي ُتدار وُتقّدم بھا الرعایة 
الطبیة التي یتلّقونھا إلى الصور التي یتم تبادلھا على 

اإلنترنت للحظاتھم الثمینة األولى.

ومع نمو األطفال، تنمو معھم قدرة التقنیة الرقمیة على 
تشكیل تجاربھم الحیاتیة، وتقّدم لھم فرصًا ال حصر لھا 

للتعّلم والتنشئة االجتماعیة، كي یؤخذوا في الُحسبان 
وُیسمُع لھم.

وعلى وجھ الخصوص، بالنسبة لألطفال الذین یعیشون 
في مناطق نائیة أو أولئك الذین یعوقھم الفقر واإلقصاء 

والظروف الطارئة التي ُتجبرھم على الفرار من بیوتھم، 
ُیمكن للتقنیة واالبتكار الرقمیین فتح أبواٍب لمستقبٍل أفضل، 

وتوفیر فرٍص أكبر للوصول إلى التعّلم، والمجتمعات 
المحلیة التي تھمھم، واألسواق والخدمات، وغیرھا من 
الفوائد التي ُیمكن أن تساعدھم على تحقیق إمكاناتھم، 

وبالتالي كسر دورة الحرمان.

ولكن المالیین من األطفال ال یتمتعون بإمكانیة الوصول 
لإلنترنت، أو یكون وصولھم متقطعًا أو ردیئًا — وھم 

في معظم األحیان األطفال األكثر حرمانًا بالفعل. ویفاقم 
ھذا من حرمانھم، إذ ال یمكنھم الوصول إلى المھارات 

والمعارف التي ُیمكن أن تساعدھم على تحقیق إمكاناتھم 
وكسر دورات الحرمان والفقر بین األجیال.

كما تشّكل التقنیة الرقمیة والتفاعل مخاطر كبیرة على 
سالمة األطفال وخصوصیتھم ورفاھھم، مما یضاعف من 
التھدیدات والمضار التي یواجھھا الكثیر من األطفال فعلیًا 

على أرض الواقع ویجعل األطفال الضعفاء بالفعل أكثر 
عرضًة للخطر.

ومع أن تقنیة المعلومات واالتصاالت قد سّھلت من التعاون 
وتبادل المعارف، فإنھا سّھلت أیضًا من إنتاج وتوزیع 

وتبادل المواد الجنسیة الصریحة والمحتویات غیر القانونیة 
األخرى التي تستغل األطفال وتسيء إلیھم. وقد فتحت ھذه 

التقنیة قنوات جدیدة لالتجار باألطفال وابتكرت وسائل 
جدیدة إلخفاء تلك المعامالت عن سلطات إنفاذ القانون. كما 

سّھلت على األطفال الوصول إلى محتوى غیر الئق وقد 
یكون ضارًا — أو حتى إنتاج مثل ھذا المحتوى بأنفسھم!

ومع أن تقنیة المعلومات واالتصاالت سّھلت على 
األطفال التواصل مع بعضھم البعض وتبادل الخبرات 

عبر اإلنترنت، فإنھا قد سّھلت أیضًا استخدام تلك القنوات 
الجدیدة لالتصال والتواصل في التنّمر عبر اإلنترنت، 
وبشكل أوسع بكثیر — وبالتالي أخطر بكثیر — من 
أعمال التنّمر على أرض الواقع. وبالمثل، فقد زادت 

التقنیة الرقمیة تمّكن غابرییال فالد 
(17 عامًا، في الصورة مع جارتھا) من 

التواصل بشكل مستمر مع أمھا التي تعمل 
خارج بلدھا إلعالة أسرتھا، شأنھا شأن 
الكثیر من اآلباء واألمھات في مولدافیا. 

تعّرف على المزید عن قصة غابرییال على 
www.unicef.org/sowc2017

UNICEF/ © الحقوق محفوظة 
UN0139536/Gilbertson



9 مقدمة: 

التقنیة الرقمیة من فرص توسیع نطاق إساءة استخدام 
خصوصیة األطفال واستغاللھا، وغیّرت الطریقة التي 

ینظر بھا األطفال إلى معلوماتھم الخاصة.

ومع أن اإلنترنت والترفیھ الرقمي قد حّفزا إبداعًا ھائًال 
وساھما في الوصول إلى ثروة من المحتوى الغني 

والمسّلي، فقد أثارا أیضًا مسائل مثل االرتھان الرقمي 
وإدمان الشاشة بین األطفال. ورغم أن ھذه التقنیات وّسعت 
بشكٍل كبیر من نطاق منابر التعبیر الحر عن األفكار، فقد 
وّسعت أیضًا توزیع خطاب الكراھیة والمحتویات السلبیة 

األخرى التي ُیمكن أن تشكل وجھة نظر أطفالنا عن العالم 
— وعن أنفسھم.

لیس ھناك إجماع حول بعض آثار التقنیة الرقمیة على 
رفاه األطفال. فبعضھا في الحقیقة ال تزال محل نقاش عام 

متزاید بین واضعي السیاسات والوالدین على حٍد سواء. 
وبینما ال ُیمكن إنكار القدرة الُمحتملة للتقنیة الرقمیة على 
المساھمة في تحقیق تكافؤ الفرص لألطفال، فإن ھذا وعد 

لم یتحقق بعد.

ستزداد حدة ھذه التحدیات مع توّسع نطاق ومدى التحّول 
الرقمي ومواصلة استغالل الفرص الكثیرة التي یتیحھا — 
تجاریًا أو غیر ذلك. وسیصبح المزید من األجھزة الرقمیة، 
ومنصات اإلنترنت، والتطبیقات، متاحًا الستخدام األطفال. 

كما أن تقنیات إنترنت األشیاء، والذكاء االصطناعي، 
والتعّلم اآللي أتت ولن تذھب، وھي تخلق فرصًا جدیدة 

ولكن أیضًا تحدیاٍت جدیدة.

ما الذي ُیمكن للحكومات، والمنظمات الدولیة، والمجتمع 
المدني، والمجتمعات المحلیة، واألسر، واألطفال أنفسھم 

القیام بھ للمساعدة في الحد من األضرار الناجمة عن عالٍم 
ل أكثر، مع تسخیر الفرص التي ُیتیحھا العالم الرقمي  ُمَوصٍّ

لفائدة كل طفل؟

أوًال وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى تحدید وسد الثغرات: 
في الوصول إلى الموارد الجیدة على اإلنترنت، وفي 
المعرفة حول كیفیة استخدام األطفال لإلنترنت ومدى 

إدراكھم كیف یحمون أنفسھم فیھا، وفي السیاسات 
واألطر التنظیمیة التي لم یتسنَّ لھا اللحاق بوتیرة التغییر 

المتسارع.

ورغم الزیادة السریعة في إمكانیة الوصول إلى التجربة 
الرقمیة واإلنترنت في مختلف أنحاء العالم، فال تزال 
ھناك ثغرات واسعة فیما یتعلق بوصول األطفال إلى 
التقنیة الرقمیة وتقنیة االتصاالت. لقد أصبح الوصول 
إلى تقنیات المعلومات واالتصاالت — ونوعیة ذلك 

الوصول — خطًا فاصًال جدیدًا. على سبیل المثال، فإن 
األطفال الذین یقتصر وصولھم على مجموعة صغیرة من 

الخدمات المحلیة للمحتوى ُیتابعونھا على أجھزة متدنیة 
الجودة عبر وصول بطيء لإلنترنت، یفوتھم االطالع على 

النطاق الكامل للمحتوى والفرص التي یتمتع بھا أقرانھم 
الموّصلون باإلنترنت بشكٍل أفضل. إن ھذه الفوارق 

تعكس، وقد ُتفاقم، الفوارق األخرى التي تؤثر بالفعل على 
األطفال المحرومین على أرض الواقع.

تشكل الثغرات القائمة في معرفتنا بحیاة األطفال على 
اإلنترنت، بما في ذلك تأثیر الوصول لإلنترنت على طیف 

من المجاالت المتنوعة (منھا اإلدراك والتعّلم والنمو 
االجتماعي العاطفي)، صعوبات أمام تطویر سیاسات 

دینامیة تستبق القضایا المطروحة عبر معالجة المخاطر 
واالستفادة القصوى من الفرص المتاحة. كما أن الثغرات 
في فھمنا لكیف یشعر األطفال إزاء تجربتھم في االتصال 

باإلنترنت — بما في ذلك تصوراتھم للمخاطر — تضیف 
المزید من القیود علینا.

كما توجد أیضًا ثغرات واضحة فیما یتعلق بمعرفة 
األطفال بالمخاطر على اإلنترنت. ورغم التزاید المتسارع 

الستخدام األطفال والمراھقین لإلنترنت، یفتقر الكثیرون 
منھم إلى المھارات الرقمیة والقدرات الحیویة لقیاس مدى 

سالمة ومصداقیة المحتوى والعالقات التي یتعّرضون 
لھا على اإلنترنت. ویعكس ذلك مدى الحاجة إلى توفیر 

فرص أوسع نطاقًا لمحو األمیة الرقمیة، مما یضمن حمایة 
األطفال وتمكینھم على حد سواء.

وأخیرًا، فمن المھم مالحظة أن جمیع ھذه الثغرات 
تعكس، وتؤدي إلى، تأخٍر في وضع السیاسات: فاألطر 
التنظیمیة للحمایة الرقمیة، والفرص الرقمیة، والحوكمة 

الرقمیة، والمساءلة الرقمیة ال تواكب المشھد الرقمي الذي 
یتغیر بسرعة، وُتغِفل التأثیر الفرید للتقنیات الرقمیة على 
األطفال. وإذا لم یتم سد ھذه الثغرات التنظیمیة، فسوف 

ُتسَتغل بسرعة. ال یوجد نقص في المبادئ العامة والمبادئ 
التوجیھیة لوضع السیاسات الرقمیة؛ 
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ولكّن ما ُیفتقر إلیھ ھو التنسیق وااللتزام المتواصلین 
للتصدي للتحدیات المشتركة — مع وضع مصالح األطفال 

في المقّدمة.

اآلن على وجھ الخصوص، في ظل سعي العالم لتحقیق 
أھداف التنمیة المستدامة، ُیمكن لتقنیات المعلومات 

واالتصاالت وشبكة اإلنترنت أن تكون أدوات تمكین قویة 
تساعد في تحقیق وعد أھداف التنمیة المستدامة المتمثل 

في ضمان أال یتخلف أحد عن الركب. ولكن ینبغي للعمل 
— من جانب الحكومات، والمنظمات الدولیة، والمجتمع 
المدني، واألوساط األكادیمیة، والقطاع الخاص، واألسر، 

واألطفال، والشباب — أن یواكب وتیرة التغییر.

یقدم تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017: األطفال في 
عالم رقمي استعراضًا جاء في الوقت المناسب ویستند 

إلى مصادر البیانات السائدة والجدیدة عن حیاة األطفال 
في عالم رقمي — حیث یفحص األدلة، ویناقش القضایا، 

ویستكشف نقاط الخالف الرئیسیة، فضًال عن اقتراح 
مبادئ وتوصیات ملموسة.

في مختلف أجزائھ، یقّدم التقریر وجھات نظر قادة 
الصناعة والنشطاء الرقمیین، ویتضّمن وجھات نظر 

األطفال والشباب التي تم استقاؤھا من خالل ورش عمل 
 U-Report للمراھقین أقیمت في 26 دولة، واستطالع

  ُأِعد بتكلیف خاص لیظھر آراء المراھقین في 24 بلدًا 
نین الشباب من  عن تجربتھم الرقمیة، وتعلیقات الُمدوِّ

منصة أصوات الشباب (Voices of Youth) التابعة 
للیونیسف، وتحلیًال ُمستمدًّا من مشروع أطفال العالم على 

.(Global Kids Online Survey) اإلنترنت

یتناول الفصل األول الفرص التي ُیتیحھا التحّول الرقمي 
لألطفال في كل مكان، وال سیما األطفال المحرومین 

بسبب الفقر واالستبعاد والصراعات واألزمات األخرى. 
فعلى سبیل المثال، ُتیسر تقنیات المعلومات واالتصاالت 

جلب التعلیم لألطفال في المناطق النائیة من البرازیل 
والكامیرون، وللفتیات في أفغانستان ممن ال یستطعن 
نین  مغادرة منازلھن. وتتیح تلك التقنیات أیضًا للمدوِّ

والمراسلین األطفال في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
الدعوة إلى حقوقھم. كما تدعم األطفال وأسرھم في حاالت 

الطوارئ بشكٍل متزاید. كما أنھا — حرفیًا — 

تمنح األطفال ذوي اإلعاقة صوتًا: یقول إیفان باكیدوف، 
البالغ من العمر 18 عامًا والمصاب بالشلل الدماغي، 
في ھذا التقریر: "یوم تلقُّیت مفّكرة إلكترونیة متصلة 

باإلنترنت، تغیرت حیاتي — حرفیًا".

ینظر الفصل الثاني في البیانات حول من ھم المتخلفون 
عن الركب، وما الذي یعنیھ عدم الوصول للعالم الرقمي. 

محّصالت األرقام مذھلة: إن نحو ثلث شباب العالم، أو 
346 ملیونًا بین سن 15 إلى 24 عامًا لیسوا موّصلین 

باإلنترنت. وفي أفریقیا، 3 من بین كل 5 شبان (تتراوح 
أعمارھم بین 15 و24) غیر موّصلین. بینما في أوروبا، 

النسبة ھي فقط 1 لكل 25. ولكن الفجوة الرقمیة أعمق من 
مجّرد الوصول فقط. ففي عالٍم تستأثر فیھ اللغة اإلنجلیزیة 
بـ 56% من المواقع، ال ُیمكن للعدید من األطفال العثور 
على المحتوى الذي یفھمونھ أو یتصل بحیاتھم. كما یفتقر 
الكثیرون إلى المھارات، فضًال عن إمكانیة الوصول إلى 

أجھزة (مثل الحواسب المحمولة) ُیمكنھا مساعدتھم في 
تحقیق أقصى استفادة من الفرص المتاحة على اإلنترنت. 

وإذا لم یتم سد ھذه الفجوات الرقمیة، فإنھا ستعّمق 
االنقسامات االجتماعیة واالقتصادیة القائمة.

یسُبر الفصل الثالث أغوار الجانب المظلم من العالم الرقمي 
ومخاطر ومضار الحیاة على اإلنترنت، بما في ذلك تأثیر 

اإلنترنت على حق الطفل في الخصوصیة والتعبیر. لقد 
فاقمت تقنیات المعلومات واالتصاالت بعض األخطار 

التقلیدیة للطفولة: فبینما كان التنّمر یقتصر في الماضي 
على فناء المدرسة، أصبح بإمكانھ اآلن تتّبع ضحایاه حتى 
في منازلھم. كما أنھا تسببت أیضًا في خلق أخطار جدیدة، 

مثل توسیع نطاق وصول متصّیدي األطفال، وتشجیع 
إنشاء مواد "اعتداء جنسي على األطفال" تكون مجّھزة 
حسب الطلب، وتوسیع سوق البث المباشر لالعتداءات 

الجنسیة. وكما قالت إحدى األطفال من ضحایا البث 
المباشر على اإلنترنت، "عندما یقول األجنبي «تعّروا»، 

نبدأ بخلع مالبسنا". وھناك أیضًا مخاطر ال یدركھا الكثیر 
من األطفال واآلباء — على سبیل المثال، التھدیدات 

التي تتعّرض لھا خصوصیة األطفال وھویتھم من جّراء 
المعالجة واسعة النطاق للبیانات والتي أضحت اآلن ممكنة 

بفضل اإلنترنت.



11 مقدمة: 

یستكشف الفصل الرابع بعض الطرق التي ُتغّیر بھا عملیة 
التحّول الرقمي مرحلة الطفولة، لألفضل ولألسوأ. لقد 

غّیرت تقنیات المعلومات واالتصاالت الطریقة التي ُیشّكل 
بھا األطفال صداقاتھم ویحافظون علیھا، حیث تسمح لھم 

بالبقاء على اتصال دائم تقریبًا مع أقرانھم. كما أحدثت 
أیضًا نقلة في الطریقة التي یقضي بھا عدد كبیر من 

األطفال أوقات فراغھم، حیث توفر لھم تغذیة مستمرة من 
مقاطع الفیدیو، وتحدیثات وسائل التواصل االجتماعي، 

واأللعاب ذات التجربة الغامرة للغایة. ویخشى الكثیر من 
البالغین أال تكون جمیع ھذه التغییرات لألفضل، ویشعرون 

بالقلق من أن الوقت الُمفرط الذي یقضیھ األطفال أمام 
الشاشة یعزلھم عن أسرھم واألوساط المحیطة بھم، مما 
یؤدي إلى االكتئاب ویجعل األطفال یعانون من السمنة.

ُیختتم التقریر بإجراءات ذات أولویة وتوصیات عملیة 
للكیفیة التي ُیمكن بھا للمجتمع االستفادة من قوة التحّول 

الرقمي لصالح األطفال األكثر حرمانًا والحد من األضرار 
عبر حمایة األطفال األكثر ضعفًا. وھذه تشمل:

1. تزوید جمیع األطفال بإمكانیة للوصول — بأسعار 
معقولة — إلى موارد عالیة الجودة على اإلنترنت. یجب 

أن تشتمل ردود األفعال على وضع حوافز لتشجیع شركات 
التقنیات واالتصاالت على تخفیض كلف التوصیل، وأخذ 

حاجات غیر الُموّصلین في الحسبان عند تطویر خطط 
البنى التحتیة، واالستثمار في المزید من نقاط االتصال 

العمومیة وتولید المزید من المحتوى المناسب ثقافیًا ولغویًا 
ومواجھة الحواجز الثقافیة وغیرھا التي تعیق األطفال 

(وخاصة الفتیات) من الدخول على اإلنترنت.

2. حمایة األطفال من األذى على اإلنترنت. وینبغي أن 
تشمل اإلجراءات التنسیق على نحو أوثق على الصعیدین 
الدولي والوطني، وتعمیق التعاون بین جھات إنفاذ القانون 

وصناعة التقنیة لمواكبة التقنیة الرقمیة التي یمكن أن 
تسمح بوقوع اإلتجار غیر المشروع وغیر ذلك من أشكال 

االعتداء الجنسي على األطفال على اإلنترنت أو تساعد 
في إخفائھ.

3. الحفاظ على خصوصیة األطفال. وینبغي أن تتضمن 
اإلجراءات الحث على التزام أكبر من جانب القطاع 

الخاص والحكومة إزاء حمایة بیانات األطفال وعدم إساءة 

استخدامھا، واحترام تشفیرھا؛ وااللتزام بتطبیق المعاییر 
الدولیة في جمع واستخدام البیانات المتعلقة باألطفال 

على اإلنترنت؛ وتعلیم األطفال كیفیة حمایة أنفسھم من 
التھدیدات لخصوصیتھم.

4. محو األمیة الرقمیة إلبقاء األطفال ُمّطلعین ومشاركین 
وآمنین على اإلنترنت. وینبغي أن تشمل اإلجراءات زیادة 

التعاون بین الحكومات وخبراء التقنیة لتطویر منصات 
ومناھج تقنیات المعلومات واالتصاالت من المدارس 

االبتدائیة إلى المدارس الثانویة، ودعم المكتبات اإللكترونیة 
وتوسیع قدرات المكتبات العامة في تدریس المھارات 

الرقمیة؛ واالستثمار في تدریب المعلمین في مجال التقنیة 
الرقمیة؛ وتعلیم األطفال كیفیة التعرف على مخاطر 

اإلنترنت وكیف یحمون أنفسھم منھا؛ وجعل المواطنة 
الرقمیة عنصرًا أساسیًا في تعلیم القراءة والكتابة الرقمیة.

5. االستفادة من قوة القطاع الخاص للنھوض بالمعاییر 
األخالقیة والممارسات التي تحمي األطفال وتفیدھم على 

اإلنترنت. 
وینبغي أن تشمل اإلجراءات تطویر المنتجات بشكل 

أخالقي والتسویق األخالقي الذي یخفف من المخاطر 
التي یتعرض لھا األطفال، وااللتزام بشكٍل أكبر بتوسیع 

نطاق وصول األطفال إلى االتصال باإلنترنت والمحتوى 
على اإلنترنت. ویتحمل القطاع الخاص — وخاصًة في 

صناعات التقنیة واالتصاالت — مسؤولیًة خاصة ویتمتع 
بقدرة فریدة على تشكیل وتغییر أثر التقنیة الرقمیة على 

األطفال.

6. وضع األطفال في مركز السیاسة الرقمیة. 
وینبغي أن تشمل اإلجراءات االستثمار في بیانات أفضل 
عن وصول األطفال لإلنترنت وأنشطتھم علیھا؛ ووضع 

أطر تنظیمیة تعترف باالحتیاجات الفریدة لألطفال؛ 
وتعزیز التنسیق وتقاسم المعارف على الصعید العالمي 

للتصدي لتحدیات العالم الرقمي؛ وتعمیق التعاون مع 
منظمات األطفال؛ واالنخراط بصورة أكثر انتظامًا مع 

واضعي السیاسات والمشّرعین.



إن المقاالت الكاملة للمساھمین الشباب المذكورین في
تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 یمكن العثور علیھا ھنا:

<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

جاك لیدال، 16 عامًا،
المملكة المتحدة

”من الممكن الیوم، وبضغطة زر، 
التواصل مع صدیق في الطرف اآلخر 

من العالم، من إدنبرة إلى نیویورك، 
أو إلى باریس، أو بّكین. فال مكان 

مستحیل. ولیس مفاجئًا في ظل ھذه 
القدرات ووجود تلك االحتماالت غیر 
المتناھیة أن یغدو الناس، ناھیك عن 

جیل الشباب، أكثر انھماكًا مدنیًا“.

01
الفرص الرقمیة: 

وعد الوصول لإلنترنت
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التقنیة الرقمیة ھي بالفعل عامٌل مھم لتغییر قواعد اللعبة في عصرنا — وُیمكن أن تمثل تغییرًا جذریًا 
لألطفال األكثر حرمانًا وضعفًا في العالم، حیث تساعدھم على التعّلم والنمو وتحقیق إمكاناتھم.

یسمح التحّول الرقمي لألطفال ذوي اإلعاقة بالتواصل مع األصدقاء واتخاذ القرارات بأنفسھم؛ ویوفر 
إمكانیة وصول التعلیم لألطفال الذین یعیشون في المناطق النائیة أو المھمشة وفي سیاق األزمات 

اإلنسانیة؛ كما یساعد األطفال المتنقلین في العثور على الطریق اآلمن والتواصل مع أسرھم. لقد فتح 
الوصول األفضل لإلنترنت سُبًال جدیدة للمشاركة المدنیة، واإلدماج االجتماعي، وغیرھا من الفرص 

األخرى، مع إمكانیة كسر دورات الفقر والحرمان.

نحن الجیل األكثُر حْوسبًة، 
ولذا فعلینا التحّدث إلى 

الناس حیث ُھم: على شبكة 
اإلنترنت.

“

في مخیم الزعتري لالجئین في األردن، یتعّلم فصٌل من 
الفتیات اللغة اإلنجلیزیة. فصولھن الدراسیة لیست مثالیة 
ولكنھا تؤدي الغرض، جدرانھا عاریة، ال تزینھا إال بقع 

بنیة اللون حیث تقّشر الطالء. ولكن الفتیات یبتسمن. 
على رأس الفصول الدراسیة، معلمة شابة توّجھ سؤاًال 

باللغة اإلنجلیزیة: ”أین المصباح“؟

ُتمِسك الفتیات بعنایة بجھاٍز لوحٍي إلكتروني ُیظھر 
صورًا ملونة لمحتویات منزٍل من الداخل. تبحث الفتیات 

عن المصباح. إذا ُقمن بلمس الصورة الصحیحة، سیصیح 
الجھاز اللوحي: ”أحسنِت ُصنعًا“. إذا أخطأن فسیطلب 

منھن المحاولة مرة أخرى. تقول سھى، 11 عامًا: ”من 
الممتع التعّلم مع ھذا الجھاز“، وتضیف قائلًة: ”إنھ مفیٌد 
جدًا بالنسبة لنا. ُیمكننا استخدامھ لتعّلم األشیاء التي لم 

نكن نعرفھا من قبل“.1

وفي كینشاسا، یستعد غلودي، 17 عامًا، لالضطالع 
بمھمة تغطیة إخباریة. قبل ثالث سنوات، قرر غلودي أن 

یصبح ”مراسًال شابًا“ بعد حضوره لعرض قدمتھ شبكة 
للصحافة2 في مدرستھ: ”كان شیئًا جدیدًا بالنسبة لي“، 
بحسب قولھ. ”على سبیل المثال، لم أكن قد سمعت قّط 
عن الحق في المشاركة“. بعد أسبوع من التدریب، بدأ 

غلودي الكتابة عن قضایا مجتمعھ. ”في الحي الذي أعیش 
فیھ، العدید من الناس ال یحصلون على المیاه والنظافة 
الصحیة ومرافق اإلصحاح، ولذا فقد كان من المنطقي 

بالنسبة لي أن أكتب عن ھذا الموضوع“. تظھر مقاالت 
غلودي على ُمدّونة بونابانا (لألطفال)، التي تمثل 
صوتًا لألطفال في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 

(www.Ponabana.com). یقول غلودي: 

”تسمح لي الكتابة لبونابانا بالوصول إلى جمھور واسع. 
نحن الجیل األكثُر حْوسبًة، ولذا فعلینا التحّدث إلى الناس 

حیث ُھم: على شبكة اإلنترنت“.

وفي االتحاد الروسي، یدردش إیفان على اإلنترنت. 
ولكن إذا ُقّدر ألصدقائھ االلتقاء بھ شخصیًا، ”فلن یفھموا 
كلمة واحدة مما أقول“ (انظر الصفحة 33). وذلك ألن 

إیفان، 18 عامًا، لدیھ مشاكل حادة في الكالم نتیجًة للشلل 
الدماغي. ومع ذلك، تسمح لھ اإلنترنت بالدردشة كأي 

مراھق آخر: ”بعض أصدقائي االفتراضیین ال یعرفون 
أصًال أن لدّي إعاقة“. التواصل االجتماعي لیس المجال 
الوحید الذي أحدثت فیھ اإلنترنت فارقًا في حیاة إیفان: 
”رغم أني طالب، فأنا ال أستطیع الوصول جسدیًا إلى 
مدرستي. ومع ذلك، فبمساعدة من اإلنترنت والھاتف، 

أحضر الدروس وأتبع تعلیمات المعلمین“.

وفي جنوب تشاد، یحلم عودة، 17 عامًا، ببیتھ. فعلى 
غرار عشرات اآلالف غیره، اضطر عودة للفرار من 

الصراع في جمھوریة أفریقیا الوسطى. وعلى مدى 
السنوات القلیلة الماضیة كان یعیش في مخیم دانامادجا 

لالجئین، القریب من حدود وطنھ. ُیمّثل البقاء على 
اتصال مع أصدقائھ وعائلتھ تحدیًا مستمرًا، ولكن 

التقنیات الرقمیة توفر لھ شریان حیاة. یقول عودة: 
”أستخدم اإلنترنت للبقاء على اتصال مع أشقائي 
الذین ال یزالون في جمھوریة أفریقیا الوسطى. 

لقد مرت ثالث سنوات منذ انفصالي عن عائلتي 
وأصدقائي. من المھم البقاء على صلٍة بھم كیال أشعر 

بالوحدة“.
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إن سھى، وغلودي، وإیفان، وعودة یعیشون حیوات 
مختلفة جدًا، ولكن یربطھم شيٌء واحد: بطرٍق كبیرة 
وصغیرة، ھم یتمتعون بالفرص التي تتیحھا التقنیات 

الرقمیة والوصول لإلنترنت.

وھم لیسوا الوحیدین. ھناك عدد ال ُیحصى من القصص 
واألمثلة التي توّضح كیف یغتنم األطفال في مختلف 

أنحاء العالم فرصًا للتعّلم والمرح عبر اإلنترنت، 
ولتشكیل مساراتھم الخاصة إلى مرحلة البلوغ. في 

كثیر من األحیان، وبدون مساعدة من البالغین، یستخدم 
ھؤالء منصات على اإلنترنت للقیام بواجباتھم المنزلیة؛ 

وتعّلم كیفیة العزف على الجیتار؛ وُصنع طبق الحساء 
المفضل لوالدتھم؛ والدردشة مع األصدقاء؛ والوصول 

إلى المعلومات الصحیة؛ وإحداث تغییر إیجابي في 
مجتمعاتھم المحلیة؛ ومعرفة ما یحدث محلیًا 

وعالمیًا؛ وتصمیم وكتابة مدّونات للتعبیر عن 
مواھبھم وآرائھم.

وینبغي النظر إلى ھذه الفرص جنبًا إلى جانب مع حقیقة 
عدم توّفرھا لمالیین األطفال (انظر الفصل 2)، فضًال 

عن مخاطر الحیاة على اإلنترنت (انظر الفصل 3) 
واألثر المحتمل للوصول لإلنترنت على رفاه األطفال 

(انظر الفصل 4). ولكنھا توفر لمحة مثیرة عما یحدث 
حالیًا وتعطي فكرة عما ُیمكن أن یحدث في المستقبل.

التعلم والتعلیم في عالم رقمي

لقد اجتذبت الفكرة القائلة بأن التوصیل الرقمي ُیمكن أن 
ُیحّول التعلیم اھتمامًا عالمیًا وفتحت آفاقًا جدیدة، حیث 
تقوم منظمات التنمیة، وُمنتجو البرمجیات واألجھزة، 

والمؤسسات التعلیمیة، بتطویر وتجربة ومحاولة توسیع 
نطاق المنتجات والخدمات الرقمیة الجدیدة في قطاع 
التعلیم. وُتوّسع تقنیات المعلومات واالتصاالت اآلن 

بالفعل إمكانیة الوصول إلى محتوى تعلیمي عالي 
الجودة، بما في ذلك الكتب المدرسیة، ومواد الفیدیو، 

والتعلیم عن ُبعد، وبتكلفة أقل بكثیر مما كانت علیھ في 
الماضي. وُیمكن أن تزید تلك التقنیات من تحفیز الطالب 
عبر جعل التعّلم أكثر متعًة وُقربًا من المتعلِّم. كما تخلق 
تلك التقنیات فرصًا للتعّلم الشخصي، ومساعدة الطالب 

على التعّلم بالوتیرة التي تالئمھم، ومساعدة المعلمین 

ذوي الموارد المحدودة على توفیر فرص تعلم أفضل 
لطالبھم.

ما مدى وفاء التقنیات الرقمیة بھذا الوعد؟ ال شك أن 
ھذه التقنیات قد وفرت إمكانیة الحصول على فرص 
التعّلم لألطفال في مختلف أنحاء العالم، وال سیما في 

المناطق النائیة. كما أتاحت لألطفال المشاركة في التعّلم 
اإللكتروني والوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى 

للتعلیم والتعّلم لم تكن متاحة ألجیال سابقة من األطفال.

ولكن عندما یتعلق األمر بما إذا كانت التقنیات الرقمیة 
ُتسّرع التعّلم في الفصول الدراسیة، فإن اآلراء ال تزال 

متباینة. وقد عبر عن ھذا التناقض في أثر الثورة الرقمیة 
على التعلیم مؤسس ورئیس شركة أبل Apple الراحل، 

ستیف جوبس. وعلى حد قولھ، فرغم أنھ كان ”یقود 
الحملة لتوزیع مزید من معدات الحوسبة للمدارس أكثر 

من أي شخص آخر“، فقد كان رأیھ أن ”مشاكل التعلیم ال 
یمكن إصالحھا بالتقنیة“.3 وتدعم البحوث الحدیثة بشكل 

متزاید ھذا الرأي. إذ تظھر أنھ كي تفید ھذه التقنیات 
في تحسین نتائج التعلیم، یجب دعمھا بمعلمین أكفاء 

ومتعلمین متحمسین، وأسالیب تربویة صحیحة.

كیف یمكن لتقنیة المعلومات واالتصاالت أن توسع فرص 
الحصول على التعلیم

ُیمكن أن توفر األدوات الرقمیة والوصول لإلنترنت 
لألطفال إمكانیة الحصول على التعلیم في أماكن ال 

یتوفر فیھا إال القلیل من الفرص. وكان الشعور باألداء 
الواعد لتلك األدوات واضحًا في اجتماع عقدتھ منظمة 

األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو) في عام 
2015 للمختصین في التعلیم والتنمیة، تناول دور تقنیات 
المعلومات واالتصاالت في تحقیق المستھدفات التعلیمیة 
ألھداف التنمیة المستدامة. وطَرح ھذا التجمع فكرة أن 

االبتكارات في تقنیات المعلومات واالتصاالت ُیمكن 
أن تساعد على سد الفجوة المعرفیة عن طریق إنشاء 

مسارات تعّلم رسمیة وغیر رسمیة على حٍد سواء — 
من خالل توزیع المحتوى التعلیمي والتعّلم اإللكتروني 
على سبیل المثال — وتعزیز تنمیة المھارات المتصلة 

بالوظائف.4

یجلب الوصول الرقمي من اآلن المحتوى التعلیمي 

یجب دعم التقنیات بمعلمین 
أكفاء ومتعلمین متحمسین، 
وأسالیب تربویة صحیحة.

“
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لألطفال في المناطق الریفیة وغیرھا من المناطق 
المھمشة. ففي البرازیل على سبیل المثال، فإن مبادرة 
مركز الوسائط من أجل التعلیم، وھي مبادرة تعلیمیة 

حكومیة أطلقتھا حكومة والیة األمازون، توفر منذ 
عام 2007 الُمحتوى التعلیمي لألطفال والشباب الذین 
یعیشون في مناطق نائیة. وباستخدام البث التلفزیوني 
عبر األقمار الصناعیة، یدّرس المعّلمون في ماناوس 

(عاصمة الوالیة) وُتبث الدروس إلى الصفوف في 
المجتمعات الریفیة. یساعد الطالَب معلمون مساعدون 

محترفون، وُیمكن للطالب أیضًا طرح أسئلة على 
المعلمین عن ُبعد بشكل فوري. باإلضافة إلى المواد 
التعلیمیة الورقیة، ُیمكن للطالب أیضًا الوصول إلى 

الكتب المدرسیة الرقمیة وغیرھا من الموارد التعلیمیة 
عبر اإلنترنت.5

ل  وفي الكامیرون، یھدف مشروع رائد ُیسمى ”وصِّ
 (Connect My School) “مدرستي باإلنترنت
إلى توفیر إمكانیة الوصول إلى المحتوى التعلیمي 

واألدوات الرقمیة لألطفال الذین یعیشون في المناطق 

النائیة من البالد. یتم توفیر االتصال باإلنترنت من 
خالل معدات تعمل بالطاقة الشمسیة ضمن نطاق 
500 متر، مما یسمح بتوصیل المدرسة بأكملھا. 

وُتمّكن أجھزة لوحیة صدیقة للطفل، مع نظاٍم 
للرقابة األبویة، من الوصول إلى تطبیقات تعلیمیة 

مثل ویكیبیدیا، وألعاب تعلیمّیة، فضًال عن تطبیقات 
للرسومات والنصوص والصور أو الفیدیو. وقد استفاد 
نحو ألفي طالب في الصف الخامس من ھذه المبادرة، 

وأفاد المعلمون بأن األطفال یستفیدون من المحتوى 
عبر اإلنترنت.

یعمل المعھد األفغاني للتعّلم على الوصول إلى الفتیات 
والنساء ممن ال یستِطعن االنتقال بعیدًا عن بیوتھن 
بسبب القیود االجتماعیة6 من خالل برنامج لمحو 

األمیة یقوم على الرسائل النصیة القصیرة. النتائج 
التي تحققت في مجال مھارات القراءة واعدة. ومما 

لھ داللتھ أن البرنامج ُینفَّذ من خالل معلمین وصفوف 
فعلیة تدیرھا منظمة غیر ربحیة ُمكّرسة لھذا الغرض، 
مما یؤكد أھمیة تزوید األطفال بدعم تدریسي وتربوي 

یتم توفیر االتصال باإلنترنت 
من خالل معدات تعمل 

بالطاقة الشمسیة، مما یسمح 
بتوصیل المدرسة بأكملھا 

باإلنترنت.

“

”یقول غلودي (17 عامًا) والذي یعمل كمدوِّن 
لبونابانا في كینشاسا في جمھوریة الكونغو 

الدیموقراطیة: ”إننا أكثر األجیال تأثرًا بالحاسوب. 
ولذلك علینا أن نخاطب الناس حیث ھم 

موجودون، أي على شبكة اإلنترنت“. الحقوق 
UNICEF/DRC/2017/Wingi © محفوظة
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قوي عند استخدامھم تقنیات المعلومات واالتصاالت 
في التعلیم.

وُیمكن للمدارس االفتراضیة، أو المدارس عبر اإلنترنت، 
تزوید األطفال ببرامج تعلیمیة محّددة. یتضح األداء 

الواعد لھذا النموذج لألطفال المحرومین أو المھمشین 
في جھود مؤسسات مثل مؤسسة جاغو Jaago، وھي 
منظمة صغیرة في بنغالدیش تأسست في عام 2007. 

فباستخدام تقنیة مؤتمرات الفیدیو التفاعلیة، تربط 
سا في مدینة دكا عبر اإلنترنت بفصل  المنظمة ُمدرًّ

دراسي في منطقة ریفیة أو منطقة حضریة تعاني من 
نقص الخدمات، مع وجود معلمْین محلیْین اثنین لتوفیر 

التعلیم والمتابعة. ویخدم ھذا المشروع حالیًا 2,500 من 
الطّالب الفقراء في 13 مدرسة.

ووفقًا للیونسكو، فإن حجم الموارد التعلیمیة المفتوحة 
(OERs) — أي المواد المتاحة على المشاع في 
المجال العام، أو التي یتم توفیرھا بترخیص مفتوح 

وبالتالي ُیمكن استخدامھا مجانًا من ِقَبل أي شخص — 
قد ازداد زیادًة كبیرة في السنوات األخیرة، مما یوفر 

فرصة استراتیجیة لتحسین نوعیة التعلیم وتسھیل حوار 
السیاسات، وتقاسم المعارف، وبناء القدرات.7 غیر أن 

جودة المحتوى ُیمكن أن تختلف اختالفًا كبیرًا، مما یؤكد 

الحاجة إلى إجراء تقییم نقدي جاّد للمواد للتأكد من أنھا 
سوف تسھم حقًا في تعّلم األطفال. ومع ذلك، فالجانب 
اإلیجابي ھو أنھ بمجرد الوصول إلى مستوى ُمرٍض 

من الجودة، تسمح األدوات الرقمیة بتوسیع نطاق ھذه 
الموارد وتوزیعھا بسھولة، بحیث تصل إلى مناطق من 

العالم لم یكن یتیّسر في السابق الوصول إلیھا عن طریق 
الطرق التقلیدیة لتقاسم المعلومات وتوزیع المحتوى.

فرصة ثانیة للتعلم

برامج المھارات والتدریب المھني ھي مجاالت ُیتیح 
االتصال الرقمي من خاللھا فرصًا للتعّلم. وینطبق ذلك 

بوجھ خاص على األطفال المحرومین ممن یتركون 
التعلیم الرسمي أحیانًا من أجل تحصیل دخٍل ألسرھم8 

(انظر القسم المتعلق بالمشاركة االقتصادیة) وغیرھم من 
األطفال المحرومین أو المھّمشین.

ففي كمباال بأوغندا، على سبیل المثال، ُتقدم منظمة 
المرأة في التقنیة — أوغندا التدریب المھني الرقمي 

للشابات في المجتمعات المحرومة من الخدمات. وتتیح 
ھذه العملیة للطالبات التعّلم بالوتیرة التي تناسبھن، مما 

قد ُیفید من لم َیعتْدن التعلیم الرسمي. وباإلضافة إلى تعلیم 
الشابات المھارات الرقمیة، یرّكز التدریب أیضًا على 

بناء مھارات الثقة بالنفس، والقیادة، والمھارات الحیاتیة. 
وقد أفادت الفتیات الالئي یحضرن التدریب أنھن تعّلمن 
مھارات تقنیة المعلومات واالتصاالت ومھارات ریادة 

األعمال، وأنھن سیواصلن استخدام اإلنترنت لتحدید 
فرص إقامة أعمال تجاریة خاصة بھن.

 (Youth وبالمثل، تقوم مؤسسة الشباب من أجل التقنیة
(for Technology Foundation في نیجیریا 

بتنفیذ مبادرة لتمكین الشباب وإیجاد فرص لتولید 
الدخل وتحصیل الخدمات الجدیدة لسوق العمل. 

فعلى سبیل المثال، ُیشرك برنامج مجتمعات التقنیة 
(TechCommunities) الطالب في مشاریع تقنیة، 
وعمل میداني، وتدریب عملي ھادف، وُیعّدھم لیصبحوا 
قادًة ومبتكرین في مجتمعاتھم. ووفقًا للمؤسسة، یشارك 
%90 من خریجي البرنامج في أنشطة ریادة األعمال.9

 أدت شبكة اإلنترنت إلى زیادة كبیرة في الموارد التعلیمیة المفتوحة، مع إمكانیة زیادة فرص التعلم لدى األطفال. 
UNICEF/UNI48335/Pirozzi ©  الحقوق محفوظة
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فتیات تقنیة المعلومات — البوسنة والھرسك

على الصعید العالمي، في عام 2016، كان عدد 
مستخدمي اإلنترنت من النساء أقل بنحو 250 

ملیون عن عدد الرجال، وفقًا لالتحاد الدولي 
لالتصاالت السلكیة والالسلكیة. كما ُتمّثل المرأة 

تمثیًال ناقصًا في وظائف العلوم والتقنیة والھندسة 
والریاضیات (STEM). یشكل سد ھذه الفجوة 

الرقمیة بین الجنسین تحدیًا كبیرًا، ولكن ھناك 
عددًا من المبادرات تشیر إلى كیفیة تحسین 

الوصول الرقمي للفتیات. وأحد المسارات الواعدة 
ھو تعزیز مھارات تقنیة المعلومات واالتصاالت 
لدى الفتیات، ما ُیفید أیضًا في بناء الثقة بالنفس 

ومھارات العمل األساسیة ومھارات ریادة 
األعمال.

في البوسنة والھرسك، تقوم كٌل من الیونیسف 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وھیئة األمم 

المتحدة للمرأة منذ عام 2016 بتنفیذ مبادرة أطِلق 
 ،(IT Girls)  علیھا اسم فتیات تقنیة المعلومات

وھي تھدف إلى زیادة فرص العمل للشابات 
والفتیات من خالل تزویدھن بمھارات برمجة 

الحاسب. نّظم ھذا المشروع التجریبي ستة برامج 
تدریبیة لصالح 67 من المراھقات في مواقع 

حَضریة وریفیة على السواء. ویجري حالیًا تنفیذ 
ثالثة برامج تدریبیة إضافیة تھدف إلى الوصول 

إلى 60 فتاة أخرى. یغطي التدریب المھارات 
األساسیة لتطویر المواقع اإللكترونیة، ویعزز 
كذلك معرفة الفتیات بالسالمة على اإلنترنت 

ومھارات العرض والتقدیم لدیھن. وُیعد عنصر 
اإلنصاف من السمات الھامة لمبادرة فتیات تقنیة 
م الدورات التدریبیة في أجزاء  المعلومات: إذ ُتنظَّ

من البلد یكون فیھا األطفال عادًة أقل حظًا في 
الحصول على التقنیة والمعلومات المتعلقة بتقنیات 

المعلومات واالتصاالت، وتصل إلى الفتیات من 
األقلیات والمجتمعات المحلیة الریفیة والفئات 

الضعیفة األخرى.

وُیشیر التقییم الذي ُأجِري في نھایة العام األول 
من المبادرة إلى أنھا نجحت في زیادة وعي 

الفتیات الصغیرات بالفرص المتاحة في قطاع 
تقنیة المعلومات واالتصاالت، لیس فقط من خالل 

الترویج لصناعة تقنیة المعلومات واالتصاالت 
كمجاٍل مثیر لالھتمام ومتنوع وُمربح، ولكن أیضًا 
من خالل تعزیز ثقتھن وإلھامھن القتحام تحدیاٍت 

جدیدة.10

ھل تحّسن تقنیات المعلومات واالتصاالت مخرجات 
التعلم في التعلیم الرسمي؟

یبدو تسخیر قوة التقنیات الرقمیة لتحسین ُمخرجات التعّلم 
للطالب — وتزوید الطالب بالمھارات التي یحتاجون 

إلیھا لالنتقال إلى مرحلة البلوغ — أمرًا طبیعیًا في عالم 
ل. ولكن تبّین أن تحقیق ھذه اإلمكانیة أكثر تعقیدًا  ُموصَّ
بكثیر مما كان ُیعتقد. ال یعني ذلك أنھ ال یمكن تصمیم 
تقنیات المعلومات واالتصاالت لتحسین تعّلم الطالب؛ 

فھذا ممكن، ولكن التحسن لن یتحقق إال إذا تعّلم الُمرّبون 
ومصممو التقنیة من دروس الماضي.

أول ھذه الدروس ھو أنھ ال یكفي فقط توفیر إمكانیة 
الوصول إلى التقنیة الرقمیة لألطفال، مثل أجھزة 

الحاسب المحمولة واألجھزة اللوحیة، دون دعمھم أیضًا 

بین وبرمجیات لتكمیل المناھج الدراسیة.  بمعّلمین ُمدرَّ
إن مجرد تزوید الطالب باألدوات الرقمیة سیجعلھم 
یستخدمون التقنیة، ولكن یبدو أنھ ال ُیجدي كثیرًا في 

تعزیز التعّلم.11

وكمثاٍل على ذلك، خذ مشروع ”حاسب محمول لكل طفل“ 
 One Laptop Per Child ، الذي بدأ في عام 2006 
عندما ُشِرع في شحن النماذج األولى. تم توزیع أكثر من 

3 مالیین جھاز حاسب محمول على المدارس االبتدائیة في 
جمیع أنحاء العالم بحلول عام 2016. وقامت بلدان عدیدة، 
منھا األرجنتین، والمكسیك، وبیرو، ورواندا، وأوروغواي 

— التي نفذت برنامجًا وطنیًا لكل طفل في السنوات 
الدراسیة 1–6 — بعملیات شراء كبیرة.



في منتصف عام 2017، 
شارك قرابة 500 مراھق 

من 26 بلدًا في حلقات 
عمٍل لمناقشة تجاربھم في 

مجال تقنیات المعلومات 
واالتصاالت (ICT) وآمالھم 

ومخاوفھم في العصر 
الرقمي. وُنّظمت الفعالیات 
بدعٍم من مكاتب الیونیسف 

الُقطریة ولجانھا الوطنیة 
وجامعة غرب سیدني 

(WSU) في أسترالیا. 
ونورد نتائج حلقات العمل 

في ھذا التقریر، وفي تقریٍر 
مصاحٍب من جامعة غرب 

سیدني. 

ما رأي المراھقین في… 
كیفیة تھیئة المدارس لھم 

للعصر الرقمي؟

قال معظم المشاركین في حلقات عمل تقریر حالة أطفال العالم 
لعام 2017* إنھم یعتقدون أن التقنیات الرقمّیة ذات أھمّیة 

بالغٍة لمستقبلھم …
”إذا كنا ال نستخدم الحاسب، وإذا كنا ال نعرف الحاسب، فإننا 

ال نعرف أي شيء، بما في ذلك [...] أشیاء جیدة لحیاتنا“ 
فتاة، 14 عامًا، تیمور-لیشتي 

وكانت لدى الكثیرین أفكار واضحة عن الكیفیة التي 
یستطیعون من خاللھا استخدام ھذه التقنیات عندما یكبرون.
”إلنتاج الموسیقى وكسب العمالء وإرسال األعمال الجاھزة 
وإعداد أغاني اإلعالنات للشركات وإنشاء موقٍع إلكترونّي 

وتطبیٍق لتحمیل الموسیقى مجانًا“ صبي، 19 عامًا، نیجیریا

”كي أغدو شخصًا أفضل وأحصل على شھادة جامعیٍّة ألعثر 
على عمل“ فتاة، 15 عامًا، البرتغال

”لالتصال باآلخرین أو الكتابة إلیھم عبر الھاتف، وإلنجاز 
أبحاٍث على شبكة اإلنترنت، ولالستماع إلى الموسیقى، 

وإلعداد بعض العروض التقدیمیة على الحاسب المحمول، 
وللعب بعض األلعاب على الھاتف والحاسب المحمول 

والحاسب المكتبي“ فتاة، 13 عامًا، فانواتو

وكانوا یرون أّن المھارات التقنیة مھّمة، ولكن ھناك مھارات 
أخرى ال تقّل شأنًا عنھا.

”مھارات التفكیر الّنقدي“ فتاة، 16 عامًا، مالیزیا

”البرمجة!!! ابتكار برامج وألعاب جدیدة!!“ فتاة، 17 عامًا، مالیزیا

وقال واحٌد من أصل كّل خمسة مشاركین تقریبًا إن الوصول 
إلى التقنیة الرقمیة غیر متاح في المدرسة.

”ال تقنیة متاحة لنا“ 
صبي، 15 عامًا، جمھوریة أفریقیا الوسطى

وكانت إمكانیة الوصول مختلفة جدًا بالنسبة للبقیة…
”ھناك حاسب، ولكّنھ في مكتب المدیر“ فتاة، 15 عامًا، بیرو

”توافق مدرستي على استخدام الحاسب، بل تعّده إلزامیًا. 
تقّدم المدرسة شبكة السلكیة، لكن ال تقدم الكثیر سوى ذلك. 
أصطحب حاسبي المحمول دائمًا في حقیبة ظھري“ فتاة، 15

عامًا، باراغواي

ولكن األغلبیة یمكنھم الوصول إلى مختبرات حاسوبیة...
”لدینا أجھزة حاسب ومختبر حاسب. وُیمكننا استخدامھا  

كما نرید“ فتاة، 16 عامًا، بوتان

رغم أن المرافق لیست دائمًا مثالیة.
”لدى المدرسة عدد كبیر نسبیًا من الحواسیب في مختبر 

الحاسب، ولكن رّبما یصعب على الطالب استخدامھا بسبب 
مشاكل من قبیل االنقطاع المتكرر للكھرباء“ 

صبي، 16 عامًا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 وكانت الحواسیب المدرسیة أحیانًا ال ُتستغّل بالقدر الكافي.
”لدینا مختبر حاسب في كلیتي ولكن المعّلمین ال یسمحون [لنا] 

باستخدامھ“. صبي، 16 عامًا، بنغالدیش

كان المشاركون یعتقدون أن قّلة االستخدام تعكس على 
األغلب افتقار المعلمین إلى الثقة فیما یتعلق بالتقنیة.

”یولي معلمي عنایة جیدة بالتعلیم الرقمي، ولكن المعلمین 
اآلخرین في المدرسة ال یفعلون ذلك؛ فھم لیسوا على معرفة 

كبیرة بالتقنیة الرقمیة“ صبي، 12 عامًا، جمھوریة كوریا

قال نصف المشاركین إنھم تلقوا بعض التدریب على التقنیة 
الرقمیة خارج المدرسة. وكانت دوافعھم تتراوح بین تأمین 

مستقبٍل أفضل …
”التحقت بدورٍة في CEBRAC [وكالة توظیف] حیث تعّلمت 

استخدام برنامج إكسل Excel وجداول البیانات. وما دفعني 
إلى المشاركة ھو أّن الدورة كانت مجانّیة وأّني ارتأیت أّن من 

الضروري وجود شيٍء مثل ھذا في سیرتي الذاتیة.“ 
فتاة، 16 عامًا، البرازیل



وبین دعم تعلیمھم...
”لقد حضرت [تدریبًا على تقنیة المعلومات خارج المدرسة] 

ألّن تعّلم كیفیة استخدام الحواسیب سیساعدني في واجبات 
المدرسة“ صبي، 17 عامًا، بیرو

وبناء قدراتھم على االبتكار والقیام بمشاریع اجتماعیة...
”لقد شاركت في تحّدي االبتكار التقنّي وأنشأت تطبیقًا یحّل 

مشكلًة في مجتمعنا كي أتعّلم البرمجة وأعرض أفكاري“ 
فتاة، 17 عامًا، تونس

 واستكشاف العالم الرقمي...
 ”لقد التحقت بمخیٍّم لمحو األمیة اإلعالمیة على شبكة اإلنترنت 

ألّني أرید تعّلم المزید عن كیفّیة البقاء بأمان على شبكة 
اإلنترنت فضًال عن استخدامھا بطریقة بّناءة“ صبي، 15 عامًا، 

تایالند

 واالمتثال ألوامر أبویھم.
”بصراحة، حضرت تلك الحّصة الدراسیة ألن أبي أجبرني 

على ذلك“ فتاة، 16 عامًا، بوتان

وقال بعض المشاركین إّنھم تعّلموا مھارات التقنیة الرقمّیة 
بمجھوٍد شخصي.

”تعّلمت البرمجة من الیوتیوب. حیث شاھدت مقاطع فیدیو
عن البرمجة“ فتاة، 17 عامًا، بنغالدیش

 قال المشاركون في حلقات العمل إن تعلیم تقنیة المعلومات 
(IT) في المدرسة یرّكز بصورٍة رئیسٍة على مھارات 

”تقلیدیة“، مثل استخدام البرامج وحفظ الملّفات والكتابة 
على لوحة المفاتیح. وتعّلم البعض أیضًا عن األمان على 

شبكة اإلنترنت أو البرمجة. وتعّلم القّلة مھاراٍت تخّص بعض 
األعمال اإلبداعیة، كإنشاء المواقع اإللكترونیة أو برمجة 

التطبیقات أو عمل مقاطع الفیدیو.
”بوسعھم أّال یعّلمونا المزید من األشیاء المتصلة ”باألعمال 

التقلیدیة“ فحسب، بل التصمیم والبرمجة أیضًا؛ 

[و] لیس من المنظور الفكرّي فقط بل من المنظورین 
االجتماعي والشخصّي أیضًا“ فتاة، 14 عامًا، أوروغواي

”لقد عفا الزمن على برنامج المدرسة، وھو ال یتماشى مع 
العالم المعاصر“ فتاة، 16 عامًا، بیالروس

في الحقیقة، كانت لدیھم وجھات نظٍر واضحة عّما تحتاج 
المدرسة إلى فعلھ لتعلیمھم عن التقنیة الرقمیة. كانوا 

یرغبون بأن یبدأ التدریب في مرحلة مبّكرة…
”نطلب إلى السلطات االّتجاه صوب كّل مدرسٍة بحیث یتسّنى 
لألطفال البدء بتعّلم علوم الحاسب بدءًا من المرحلة االبتدائیة“ 

إجابة جماعیة، جمھوریة أفریقیا الوسطى

وأرادوا تحسین االّتصال بشبكة اإلنترنت...
”بالنظر إلى أّننا نحظى بالفعل بإمكانیة الوصول إلى بعض 
األجھزة في المدرسة، أقترح أن ُیوّفر لنا االّتصال المّجاني 
بشبكة اإلنترنت لیتسّنى لنا إتمام بحثنا وعملنا“ فتاة، 14 عامًا، 

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

إضافًة إلى تعیین معّلمین ذوي مھاراٍت أعلى.
”وّظفوا اختصاصیین شبابًا“ فتاة، 15 عامًا، بیالروس

وكانوا یریدون المزید من اإلرشاد حول إیجابّیات التقنیة 
وسلبّیاتھا.

”على معّلمي المدارس تخصیص وقٍت لیفھم األطفال التقنیة 
على نحٍو أفضل وبالّتالي لیستفیدوا منھا ویتعّرفوا على حسناتھا 

ومساوئھا“ صبي، 16 عامًا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 ”یتعّین على المعّلمین تدریس حصٍص تساعدنا في استخدام 
التقنیة الرقمیة على نحٍو مالئم“ فتاة، 17 عامًا، الیابان

الخالصة:
قال المراھقون إّن استخدام 

التقنیة في المدارس كان 
متخلًّفا جدًا على وجھ 

العموم عن ممارساتھم 
الرقمیة خارج أوقات الدوام 
المدرسي. وكانوا یشعرون 
أن التقنیات الرقمّیة كانت 

محصورة في مقّررات 
المعلوماتیة فقط ولم تكن 
ُتستّغل على النحو الكافي 

للتعّلم على نطاٍق أوسع في 
المدرسة. 

*  اخُتزلت إجابات المشاركین 
وُنّقحت بغرض التوضیح عند 

الحاجة.
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ووفقًا لدراسة ُأجِریت في عام 2009، یبدو أن األطفال في 
أوروغواي وجدوا أن استخدام أجھزة الحاسب كان سھًال 
وممتعًا.12 ومع ذلك، لم تجد الدراسات التي ُأجریت في 

بیرو13 (عام 2012) أّي دلیل على أن البرنامج زاد من تعّلم 
الریاضیات أو اللغات، وال أن أجھزة الحاسب المحمولة أدت 

إلى تحسین الحضور إلى المدرسة، أو زیادة الوقت الذي 
یقضیھ األطفال في أداء واجباتھم المنزلیة، أو تشكیل عادات 

القراءة لدیھم، أو زیادة تحفیزھم. والیوم، توّقف برنامج 
”حاسب محمول لكل طفل“ عن التوسع. فقد أغلقت المكاتب 
الرئیسیة أبوابھا، وال ُیقدَّم حالیًا سوى الحد األدنى من الدعم 

للبلدان التي سبق واشترت أجھزًة في إطار البرنامج.14

إشراف الكبار

في المقابل، تعتمد الغالبیة العظمى من برامج توصیل 
المادة الدراسیة عن طریق الحاسب، والتي ترّكز على 

الطالب، على توجیٍھ من الكبار لمساعدة الطالب الذین 
یستخدمون التقنیة بدورھم كأداة إضافیة. ورغم أن معظم 

التدخالت التي توفر التعّلم والمواد الدراسیة بمساعدة 
الحاسب قد ُتحقق مكاسب متواضعة في مجال التعّلم، 
فإنھا لیست دائمًا فّعالة من حیث التكلفة،15 حتى في 

سیاقات الدخل المرتفع والوصول الُمتمّیز لإلنترنت. كما 
أن التنفیذ ُیمكن أیضًا أن ُیمّثل مشكلة: تشیر البحوث 

إلى أن التعّلم متعّدد الوسائل — حیث یستخدم الطالب 
األدوات الرقمیة تحت إرشاد الكبار في إطار الفصول 
ز ُمخرجات التعّلم،  الدراسیة التقلیدیة — ُیمكن أن ُیعزِّ

ولكن فقط عندما ُیخّطط التعّلم بشكٍل جید وُیزّود المعلمون 
بالدعم المناسب.16

تبدو بعض مشاریع التعّلم متعّدد الوسائل — حیث تجمع 
المناھج الدراسیة بین مكونات رقمیة وأخرى تقلیدیة تحت 

إشراف ُمعلِّم — واعدة: فعلى سبیل المثال، في إحدى 

في الكامیرون، تستفید ویباي بوكا (12 عامًا) 
ل مدرستي باإلنترنت“. أتیحت  من مبادرة ”وصِّ
لھا مؤخرًا الفرصة لُتِري أمھا الحاسب اللوحي: 

”أریتھا ما كنت أفعل في المدرسة بالحاسب 
اللوحي الخاص بي. وكانت فخورة جدًا بي“. 

تعّرف على المزید عن قصة ویباي على 
www.unicef.org/sowc2017

الحقوق محفوظة 
 UNICEF/UN0143476/Prinsloo ©



21  01 الفرص الرقمیة: وعد الوصول لإلنترنت

التجارب الُمنضبطة الُمعّشاة التي ُأجریت في عام 2007 
وشِملت 111 مدرسة في الھند، ارتفعت درجات طالب 
الصف الرابع الذین شاركوا في برنامج تعّلم یركز على 

الریاضیات بمساعدة الحاسب مقارنًة بالمجموعة المرجعیة.17

وفي الھند أیضًا، أظھر تقییٌم ُأجِري في عام 2017 
لبرنامج متعّدد الوسائل للتعّلم بعد الیوم المدرسي لطالب 

المرحلة المتوسطة زیادًة في درجات االختبارات في 
الریاضیات واللغة الھندیة بعد حوالي خمسة أشھر. 

یصا لیالئم  قّدم ھذا البرنامج محتوًى تعلیمیًا ُصّمم خصًّ
مستوى كل طالب ومعدل تقدمھ بشكل فردي.18

كما أن لعمل مؤسسة أفالینAvallain 19 في كینیا أثر 
إیجابي على أداء الطلبة وتحفیزھم باستخدام نھج التعّلم 

متعّدد الوسائل. فوفقًا لدراسة لألثر ُأجریت في عام 
2017، تحّسنت ُمخرجات التعّلم إلى حٍد كبیر للطالب 

 a-ACADEMY باستخدام منصة التعّلم الرقمي
التابعة للمؤسسة. وكان أكثر الطالب استفادة ھم الطالب 

من المناطق الفقیرة.20 وخالل مناقشة جماعیة في 
حي ماثاري الفقیر في نیروبي، أخبر بعض الطالب 
(11–12 عامًا) فریق تقریر حالة أطفال العالم لعام 
2017 أنھم شعروا بحماس أكبر لحضور المدرسة 
والتعّلم، حیث أدى إدماج أدوات رقمیة مثل الحاسب 

المحمول في الفصول الدراسیة إلى ارتفاع في درجات 
االختبار الخاصة بھم.21

ولكن من المھم مالحظة أن العدید من البرامج المماثلة لم 
ن في التعّلم. وتشمل ھذه البرامج برنامج  تظھر أي تحسُّ

الحاسبات في التعلیم في كولومبیا، والذي قالت عنھ 
دراسة للبنك الدولي عام 2009 أنھ ”كان لھ تأثیٌر ضئیل 

على درجات االختبار للطالب في الریاضیات واللغة 
اإلسبانیة [...] وساعات الدراسة، والتصورات عن 

المدرسة، والعالقات مع األقران“.22 وبالمثل، توصلت 
دراسة تجریبیة ُأجریت عام 2013 وشملت 1,123 

طالبًا في السنوات الدراسیة 6–12 في والیة كالیفورنیا 
إلى أنھ في حین كان لتوزیع أجھزة الحاسب تأثیٌر كبیر 

على ملكیة الحاسبات ومجموع ساعات استخدام الحاسب، 
لم یكن ھناك دلیل على أن ھذا أّثر على ُمخرجات التعلیم 
مثل الدرجات، ونتائج االختبارات الموحدة، وعدد مرات 

التمّیز، والحضور، واإلجراءات التأدیبیة.23

األسباب التي تجعل بعض البرامج تنجح في حین تفشل 
غیرھا لیست واضحة دائمًا، وھناك حاجة إلى مزید من 

البحث والتحلیل للمساعدة في تعمیم أفضل ما في ھذه 
البرامج على نطاق واسع، وفي نفس الوقت التعّلم من 

بعض المحاوالت التي ثُبت فشلھا.

كیف یمكن تحسین أداء تقنیة المعلومات واالتصاالت في 
التعلیم؟

یشّكل فھم أثر تقنیات المعلومات واالتصاالت على 
تعّلم الطالب تحدیًا، ویرجع ذلك جزئیًا إلى أنھ لیس من 

الممكن دائمًا تحدید سبب التغییر في ُمخرجات التعّلم 
للطالب بدقة. ھل ھي التقنیة فقط؟ أم ھل ھناك عوامل 

مؤثرة أخرى؟

فعلى سبیل المثال،24 كان لعدد من الدراسات الرئیسیة 
التي أظھرت ُمخرجات تعّلم قویة شركاء ُمنفِّذون قدیرون 

جدًا. ومن المفارقة أنھ، نظرًا لصعوبة إجراء دراسة 
تجریبیة دون ِمثل ھذا الشریك، فإنھ من الصعب میدانیًا 

دراسة فرضیة أن تكون المنظمة القدیرة نفسھا شرطًا 
أساسیًا لبرنامج تعّلم رقمي فّعال.25

ومع ذلك، فمن الواضح أن ھناك حاجة إلى عدة عوامل 
إذا أرید لتقنیات المعلومات واالتصاالت أن تعمل بفعالیة 

بون  في مجال التعلیم. في أعلى القائمة الُمعلمون الُمدرَّ
تدریبًا جیدًا والممارسات التعلیمیة المناسبة؛ وتؤكد عدد 

من الدراسات الدولیة على أھمیة ذلك. وتشیر منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمیة OECD، التي درست تأثیر 
تقنیات المعلومات واالتصاالت على ُمخرجات التعّلم في 

أكثر من 60 بلدًا من خالل برنامج التقییم الدولي للطالب 
 PISA، إلى أنھ بدون أسالیب تعلیمیة قویة، لیس ھناك 

فائدة من وجود التقنیة في الفصول الدراسیة.26 وبالمثل، 
فإن تقریر البنك الدولي التنمیة في العالم لعام 2018: 

تعلُّم كیفیة تحقیق وعد التعلیم، یؤكد أیضًا على أن تقنیات 
المعلومات واالتصاالت لدیھا القدرة على زیادة التعّلم، 

ولكن فقط بتعزیز العالقة بین الُمعلِّم والُمتعلِّم.27

العامل الثاني ھو ضرورة فھم نقاط البدایة لدى الطالب. 
ُتبّین األدلة أن الطالب الذین تم إعدادھم جیدًا تحت 

إشراف جید من الكبار قد یكونون قادرین على االستفادة 
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من التقنیة (أو على األقل ال یتضررون من الُمشّتتات)، 
ولكن الطالب الذین ُیعانون من ضعف اإلعداد بدون 
توجیھات كافیة من الكبار غالبًا ما تشّتتھم التقنیة.28 

وبالفعل، فإن خطر تشتیت التقنیة لألطفال في الصف، 
وخاصة الطالب األضعف، واضح.

فعلى سبیل المثال، وجدت دراسة ُأجِریت في 91 مدرسة 
في إنجلترا على أطفال تتراوح أعمارھم بین 11–16 
عامًا أن حظر الھاتف الجّوال كان لھ أثر إیجابي على 

نتائج االختبارات القیاسیة. بل كان ھذا التأثیر أقوى في 
حالة الطالب ذوي األداء المنخفض ومعدومًا في حالة 

الطالب األفضل أداًء، مما یشیر إلى أن التقنیة في بعض 
الحاالت ُیمكن أن یكون لھا تأثیٌر سلبٌي على الطالب 

منخفضي التحصیل.29 وقد خُلَص مؤلفو ھذه الدراسة إلى 
أن تقیید استخدام الھاتف الجّوال في المدارس ُیمكن أن 

یمّثل سیاسة منخفضة التكلفة للحد من أوجھ التفاوت في 
التعلیم.

ماذا عن مستقبل تقنیة المعلومات واالتصاالت في 
التعلیم؟ ھناك عدة تقنیات توفر مجاالت واعدة 

لالستكشاف، بما في ذلك محتوى الحاسب المحمول 
المتوائم مع المناھج الدراسیة، والرصد القائم على 
الصورة للمعلمین،30 وعلى وجھ الخصوص التعّلم 

الُمكّیف حسب متطلبات الُمتعلِّم وبمساعدة الحاسب،31 
والذي یجتذب اھتمامًا متزایدا في دوائر التنمیة الدولیة.

ھذا النوع من نھج التعّلم التكّیفي، والمبنّي على فكرة 
”التعلیم عند المستوى الصحیح“،32 لیس جدیدًا، ولكن 

تقنیات المعلومات واالتصاالت زادت من إمكاناتھ 
لتعزیز التعّلم، وخاصًة بالنسبة لألطفال الذین یذھبون إلى 
المدارس ذات الموارد المحدودة. فبدًال من استخدام عمر 
الطفل كمؤشر لما ینبغي تعلیمھ، یقوم التعّلم التكّیفي القائم 
على تقنیة المعلومات واالتصاالت بتصمیم مسار تعلیمي 

یستند إلى القدرات الفعلّیة للطفل — كما یتم رصدھا 
من خالل واجھة رقمیة ُتمّكن الطالب من متابعة المسار 

الخاص بھم خالل المادة الدراسیة على أساس مستوى 
فھمھم الحالي وبوتیرة یشعرون معھا بالراحة وبقدرتھم 

على المتابعة.

وبالنظر إلى التقدم المحرز في الذكاء االصطناعي 

وفي علم األعصاب، فقد تساعد المزید من التجارب على 
إطالق إمكانات تقنیات المعلومات واالتصاالت عبر 

مجموعة من السیاقات التعلیمیة، وال سیما في المجتمعات 
ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ضعف الموارد. 

ولكن للحصول على تأثیر إیجابي، یجب أن ترّكز التقنیة 
في التعلیم على أھداف تعلِّم دقیقة.33 وبعبارٍة أخرى، 

ینبغي أن تبدأ المناقشة بالھدف التعلیمي — ولیس 
بالتقنیة.

إعطاء األطفال صوتًا في مجتمعاتھم

نشأ جیل الشباب ھذا في عصر النشاط الرقمي 
— والِحراك الرقمي الُمیّسر على اإلنترنت 

(Slacktivism). یستخدم األطفال والمراھقون وسائل 
التواصل االجتماعي والتقنیة الرقمیة إلسماع أصواتھم 
والبحث عن حلول للمشاكل التي تؤثر على مجتمعاتھم 

وعلیھم.

مة لتشجیع وتنمیة وتوجیھ مشاركة  تتنوع الجھود الُمنظَّ
األطفال باستخدام األدوات الرقمیة ویتسع نطاقھا. على 

سبیل المثال، منذ عام 2009، ساعدت مبادرة لرسم 
 — Map Kibera خرائط المجتمعات المحلیة ُتدعى
والتي تستخدم التقنیات الرقمیة المفتوحة لرسم الخرائط 

وأجھزة نظام تحدید المواقع العالمي  (GPS)، مع تبادل 
المعلومات الرقمیة — الشباب في األحیاء الفقیرة في 
نیروبي على تحدید المخاطر في مجتمعاتھم والدعوة 
إلى حلوٍل لمشاكل محّددة.34 ھذه المعلومات بدورھا 

ُیمكن تقاسمھا مع واضعي السیاسات، الذین ُیمكنھم أیضًا 
استخدامھا، مما یساعد على إحداث تغییر حقیقي.

كما تلعب أداة U-Report، وھي أداة مجانیة للمشاركة 
المجتمعیة، دورًا ھامًا في تزوید الشباب بقناة جدیدة 

للمشاركة؛ بدأت كابتكار محلّي لمساعدة الشباب 
األوغندیین على االنخراط في القضایا التي تؤثر على 
حیاتھم ومستقبلھم وأصبحت شبكة عالمیة تضم نحو 4 

مالیین شاب یستخدمونھا للتعبیر عن آرائھم، واالرتباط 
بقادتھم، والمساعدة في تغییر الظروف في مجتمعاتھم. 

 U-Report ُیمكن تخطیط المعلومات من أداة
على الفور وتحلیلھا، مما ُیسِفر عن معلومات حیویة 
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یقول التالمیذ في مركز ھانكھ التعلیمي في ماثیر، 
نیروبي في كینیا أّن حافزھم كي یذھبوا إلى 

المدرسة قد ازداد منذ وصول حواسب محمولة 
إلى صفھم. الحقوق محفوظة

  UNICEF/2017/Little © 
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في بورت أو برینس، ھاییتي، یستخدم الشّبان 
ھواتفھم الجّوالة اللتقاط صور ُمعّلمة جغرافیًّا 
لمركباٍت ھجرھا أصحابھا كجزٍء من مشروٍع 
لتحدید المناطق اآلمنة وغیر اآلمنة في المدینة 

بدّقة. 
الحقوق محفوظة 

UNICEF/UNI128320/Dormino ©
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رات في الزمن الحقیقي حول الكیفیة التي یرى  وتصوٍّ
الشباب بھا عالمھم وما یعتقدون أنھ األكثر أھمیة. 

وبدورھا، ُتستخدم ھذه اآلراء الُمّجمعة من ِقَبل الشركاء 
اإلنمائیین في جھود الدعوة مع الحكومات، بل وحتى 

ُیمكن تقاسمھا مباشرًة مع القادة الُمنتَخبین.

وثمة مشروع آخر من ھذا القبیل ھو ”الخریطة الرقمیة 
لتغّیر المناخ“، التي تشمل األطفال والشباب من أكثر 
من 18 بلدّا. وُیتیح ھذا المشروع لألطفال والشباب 

النظر إلى ما یحدث في مجتمعاتھم المحلیة، وإسقاطھ 
على خریطة رقمیة واستخدام النتائج في جھود الدعوة 

والتوعیة. وفي مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عامْي 2015 و2016، 

تحدثت ُنخبة مختارة من راصدي المناخ عن ظاھرة 
تغیر المناخ وأثرھا على األطفال استنادًا إلى خبرتھم 

ومعرفتھم الُمكتَسبة من المشروع.

حزمة وسائل التواصل االجتماعي

بالنسبة للشباب — المواطنین الرقمیین — ُیعّد استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي لممارسة النشاط االجتماعي 
عملیًا بمثابة طبیعة ثانیة. فمن تحدي دلو الثلج في عام 

2014 — حیث أطلقت حیلٌة من ِقَبل شباب كانوا 
یحاولون جمع المال لصدیق لھم مریض ومیؤوس من 

شفائھ حركًة عالمیة جمعت المالیین من الدوالرات 
ألبحاث األمراض — إلى أطفاٍل دون سن المراھقة 

یستخدمون اإلنترنت إلطالق حمالت محلیة حول شواغل 
شخصیة، مّكنت التقنیة الرقمیة لعصٍر جدیٍد من المشاركة 

الرقمیة.

كما ظھر تأثیر وسائل التواصل االجتماعي أیضًا في 
القضایا السیاسیة. ففي البرازیل عام 2013، على سبیل 

المثال، استخدم اآلالف، من الشباب غالبًا، منصات 
التواصل االجتماعي لتنسیق احتجاٍج ضد الفساد 

والمطالبة بسیاساٍت عامة أفضل. وكان أحد الشبان الذین 
أعطوا ھذه الظاھرة اعتبارًا على الصعید الوطني ھو 
جیمي لیما، 17 عامًا، الذي استخدم وسائل التواصل 
االجتماعي لتعبئة حوالي 15 ألف متظاھر في مدینة 

برازیلیا وحدھا.35

األطفال والشباب یسمعون أصواتھم عبر التدوین. ولعل 

المثال األكثر شھرة لذلك ھو قصة ماالال یوسف زاي؛ 
تحت اسم مستعار، بدأت ماالال التدوین لصالح ھیئة 
اإلذاعة البریطانیة حول حق الفتیات في التعلیم في 

باكستان في عام 2009. منذ أن كان عمرھا 12 عامًا 
فقط، استخدمت ماالال قوة وانتشار الفضاء اإللكتروني 

لتسلیط الضوء على التعلیم في ظل نظام طالبان التقییدي. 
بمجرد أن ُعِرفت ھویتھا، تعّرضت لتھدید بالقتل أصدرتھ 

حركة طالبان، وفي عام 2012 ُأطِلق علیھا الرصاص 
وأصیبت بجروٍح خطیرة. استحوذ تعافیھا، واستمرارھا 
في دعوتھا لتعلیم الفتیات دون خوٍف، على انتباه العالم 

— وحصلت على جائزة نوبل للسالم لعام 2014.

وفي جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، ُتوفر المنصة 
الرقمیة بونابانا لألطفال فرصًة للتحدث وإسماع أصواتھم 

بشأن ما یحدث في مجتمعاتھم المحلیة. ومن خالل 
المشاركة النِّشطة للمدّونین والمراسلین األطفال، تساعد 
منصة بونابانا على خلق الوعي والدعوة لحقوق الطفل 

بین صناع القرار المحلیین.

التحدیات التي تواجھ المشاركة

لقد فتح الوصول الرقمي فرصًا مثیرة لمشاركة األطفال، 
ولكن ال ُیمكن تجاھل بعض العقبات الكبیرة التي تحول 

دون ھذه المشاركة.

العقبة األولى ھي الحقائق السیاسیة التي تواجھ مستخدمي 
اإلنترنت في معظم أنحاء العالم. لقد جذبت ماالال 

والكثیرون غیرھا االنتباه إلى انتھاكات حقوق الطفل 
عبر التحدث عبر اإلنترنت. ولكن كلماتھم أّدت أیضًا إلى 
توترات، سواًء في مجتمعاتھم المحلیة أو مع حكوماتھم. 

منذ عام 2011، أصبح تأثیر وسائل التواصل االجتماعي 
على النشاط یمثل ھاجسًا كبیرًا للحكومات. ووفقًا لمنظمة 

دار الحریة  (Freedom House) ، انخفضت حریة 
اإلنترنت في السنوات األخیرة، قیاسًا بعدد الحكومات 
التي استھدفت وسائل التواصل االجتماعي وتطبیقات 

التواصل (واتساب وتلیغرام، مثًال) لوقف تدفق 
المعلومات، وخاصًة أثناء االحتجاجات السیاسیة. ویعیش 
ثلثا جمیع مستخدمي اإلنترنت — من البالغین واألطفال 
— في بلدان یتعرض فیھا انتقاد الحكومة أو الجیش أو 

األسرة الحاكمة للرقابة.36

یعیش 2 من كل 3 من جمیع 
مستخدمي اإلنترنت في العالم 

في بلدان یخضع فیھا انتقاد 
الحكومة أو الجیش أو األسرة 

الحاكمة للرقابة.

“



ما رأي المراھقین في… 
استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت 

لدفع التغییر االجتماعي؟

كان المشاركون في 
حلقات عمل تقریر 

حالة أطفال العالم لعام 
2017* واثقین من 
أن التقنیات الرقمیة 

ستساعدھم على 
مواجھة التحدیات 

التي تواجھ مجتمعاتھم 
والعالم.

حیث قالوا: ”عندما أكبر“...  
 ”سأستغّل التقنیة لنشر التوعیة بشأن التغّیر المناخي وألدعو 

إلى إنھاء العنف ومساعدة المحتاجین“ فتاة، 15 عامًا، فیجي

”سأستفید من التقنیة للبحث في طرٍق لتطویر بلدان العالم الثالث 
وتنفیذ تغییراٍت من شأنھا خفض مستویات الفقر في العالم“ 

فتاة، 15 عامًا، كیریباس

”سأستخدم التقنیة لدعوة الناس لتبّني القضایا الصحیة“ 
فتاة، 15 عامًا، نیجیریا

 ”سأستخدم التقنیة لتغییر العالم. ولتصمیم األشیاء بشكٍل 
أفضل، وابتكار أشیاء جدیدة، وجعل التعلیم أكثر تشویقًا من 

خالل التقنیة“ صبي، 17 عامًا، فیجي

 وكانوا ینظرون إلى التقنیات الرقمیة بمثابة أدوات فّعالة 
لرفع وعیھم الشخصي ...

”كي أحیط علمًا بما یحدث في بلدي وفي أماكن أخرى من 
العالم وُأطلع اآلخرین على ذلك أیضًا“ فتاة، 15 عامًا، باراغواي

مشاركة المعرفة والوعي في المجتمع ...
 ”[نوّد] إعداد استقصاء، والتعّرف على المؤسسات التي تعمل 

على ذلك ونشر الوعي [...] عبر شبكة اإلنترنت“
إجابة جماعیة، بنغالدیش

”[سنرفع] الوعي باستخدام شبكة اإلنترنت: سنعلن عن برامج 
للشباب وننتج تسجیالٍت تعلیمیًة ونشارك في منتدیاٍت على 

شبكة اإلنترنت عن طرٍق لمعالجة المشكالت“ 
إجابة جماعیة، جزر سلیمان

حشد الدعم للتغییر االجتماعي ...
”[یمكن أن تغّیر التقنیات الرقمیة] موقف المجتمع من 

المحتاجین“ إجابة جماعیة، جمھوریة مولدوفا

”[بوسع التقنیات الرقمیة مساعدتنا] في التخّلي عن أسالیب 
التفكیر البالیة وتحطیم القوالب النمطیة“ 

إجابة جماعیة، جمھوریة كوریا

والتصّدي لتحّدیات اجتماعیٍة محددٍة مثل الحّد من العنف 
والفروق االجتماعیة. 

 ”یجب أن تتوّقف إساءة معاملة األطفال وأن ُتحتَرم حقوقھم من 
خالل استغالل مواقع التواصل االجتماعي [...] لتعمیم المعلومات 

و نشر رسالتنا“ إجابة جماعیة، السنغال

”ال یستطیع األطفال ذوو االحتیاجات الخاّصة أن یدرسوا على قدم 
المساواة مع األطفال اآلخرین. ومن المھم إدخال سیاسة الشمول 

في المدارس في البلد. [یمكننا تصمیم] حمالت عبر اإلنترنت 
التخاذ إجراءات أو نشر معلومات“ 

إجابة جماعیة، بیالورس

ولكّن أفكارھم بشأن استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت 
لتعزیز التغییر االجتماعي كانت محدودة — على سبیل 

المثال، ألقت قّلة فقط الضوء على الكیفیة التي یمكن من 
خاللھا استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت البتكار 

المحتوى ومشاركتھ.
”نستطیع إعداد تسجیالت فیدیو وإنشاء مجموعات لتوعیة 

الناس بعمل األطفال من خالل شبكة اإلنترنت“. 
فتاة، 15 عامًا، بنغالدیش

”[للمساعدة في حل مشكلة االنحراف] نستطیع إعداد منّصة یمكن 
للشّباب من خاللھا التعّرف على مھاراتھم ومواھبھم وعرضھا 

بحیث تتسّنى لھم المزید من الفرص الستثمار وقتھم“. 
إجابة جماعیة، غواتیماال



غیر أّن لدیھم أفكارًا أخرى عن الكیفیة التي یمكن أن تساعد 
بھا التقنیة في الّتصدي للتحّدیات االجتماعیة. وكان أحد 

المواضیع الرئیسة للكثیرین إمكانیُة ربط الناس بالخدمات... 
”تطویر تطبیٍق لمدمني المخّدرات كي یتسّنى لھم اإلفادة من 

الخدمات االستشاریة“ 
إجابة جماعیة، بوتان

”أرید استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر معلوماٍت عن 
األطفال ذوي اإلعاقة وربطھم بمؤسساٍت تعمل [معھم]“ 

فتاة، 15 عامًا، بنغالدیش

بینما رأى آخرون أن تقنیات المعلومات واالتصاالت تمّكن 
الفئات المھّمشة والضعیفة من رفع صوتھا.

”إنشاء منتدیاٍت حواریٍة للفتیات لیعّبرن عن أنفسھّن“ 
إجابة جماعیة، السنغال

كان المشاركون یعتقدون أن التقنیة ترفع أصواتھم في 
المناقشات وعملیات اتخاذ القرارات بشأن قضایا تؤثر في 

حیاتھم...
”إطالق حملٍة للتأثیر ولجعلنا ندرك أّن لنا صوتًا وتمثیًال“ 

إجابة جماعیة، غواتیماال

”[إنھا تساعد] في التواصل مع المجتمع وممّثلیھ وأصحاب 
النفوذ“ إجابة جماعیة، بیالورس

ولكن كانت ھناك عوائق قد تحول دون حدوث ذلك، بما فیھا 
الوصول المحدود عبر شبكة اإلنترنت، وال سّیما المستویات 
المتدّنیة من المعرفة الرقمیة. وكانت لدیھم آراء عن كیفیة 

معالجة ذلك.
”یتعّین علینا أن ننشئ في كل منطقٍة مكتبًا للتقنیة أشبھ بمركٍز 
سیبراني مفتوح للجمیع بحیث یمنح إمكانیة الوصول إلى شبكة 
اإلنترنت لمن ال یتسّنى لھ ذلك حالیًا، مع تجھیزه بعاملین على 

استعداٍد لمساعدة كّل من یأتي إلیھ“ إجابة جماعیة، بوروندي

وكانوا یرون أنھ یقع على عاتق المدارس دور رئیسّي في 
تسھیل انخراطھم ومشاركتھم في مجتمعاتھم … 

”یمكن أن تقّدم المدارس محاضراٍت عن القضایا التي تتناولھا 
الصحافة وتدفع الطّالب إلى أن یھتّموا بالنقاش ویتحّلوا 

بالشجاعة في عرض ُمُثلھم“ فتاة، 19 عامًا، البرازیل

ومساعدتھم على استخدام التقنیات الرقمیة في 
سبیل التغییر االجتماعي.

”أعتقد أن المدرسة ھي المكان األول واآلمن إلنشاء منّصة 
اجتماعیة [...] فھي تھّیئنا لنتمتع بعالقات أفضل مع اآلخرین، 
ومن جملة ذلك مّدنا بمھارات التواصل. ولرّبما یمّكن ذلك من 
الوصول إلى األجھزة التقنیة على نحٍو أذكى لتسھیل انخراطنا 

ومشاركتنا في المجتمع“ فتاة، 19 عامًا، تونس

الخالصة: 
أحد األھداف الرئیسیة 

لمحو األمیة الرقمیة ھو 
مساعدة الناس على فھم 

الفرص الكامنة في التقنیات 
الرقمیة، بما في ذلك قدرتھم 
على المساعدة في مواجھة 

التحدیات العالمیة. ولكن 
من دون الوصول الكافي 

إلى اإلنترنت، یجد األطفال 
والمراھقون في العدید من 

األماكن صعوبة في فھم ھذه 
الفرص واستیعابھا. 

*  اخُتزلت إجابات المشاركین 
وُنّقحت بغرض التوضیح عند 

الحاجة.
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والعقبة الثانیة ھي أن األطفال ال ُیقّدرون في كثیر من 
األحیان إمكانات استخدام التقنیات الرقمیة للمشاركة، وحتى 
لو فعلوا ذلك، فقد ال یعرفون كیفیة االستفادة منھا. كما تشیر 
األبحاث من مشاریع أطفال االتحاد األوروبي على اإلنترنت 

(EU Kids Online) وأطفال العالم على اإلنترنت 
(Global Kids Online) (انظر الرسم البیاني أعاله)، 
في حین أن معظم الشباب یقومون بمشاركة المحتوى عبر 

اإلنترنت، والبعض منھم تتوفر لدیھ المھارات األساسیة 
لعمل مقاطع الفیدیو، فإنھم غالبًا ما یفتقرون إلى المھارات 

والمعرفة الرقمیة لالرتقاء بعملھم نحو المشاركة المدنیة.

فرص المشاركة االقتصادیة: إعداد األطفال لسوق 
العمل الرقمي

یمكن للتقنیة الرقمیة أن تكون سبیًال لتوسیع الفرص 
االقتصادیة للشباب الراغبین في دخول سوق العمل، وأن 

یستعد األطفال والمراھقون أنفسھم لوظائف الغد بعدة 
طرق ھامة. وھي تشمل توفیر المھارات الرقمیة التي 
تعزز القابلیة للتوظیف؛ وإتاحة فرص العمل المتوفرة 

والتدریب على نحو أكثر كفاءة وإتاحة على نطاق أوسع؛ 
وتوفیر مجال عمل جدید (ما یسمى باالقتصاد الرقمي) 

یمكن للشباب فیھ البحث عن فرص عمل.37

المھارات الرقمیة لتحسین قابلیة التوظیف: لقد وفر انتشار 
الھواتف النقالة في جمیع أنحاء العالم سبیًال واضحًا للبرامج 

الرامیة إلى مساعدة الشباب على تنمیة مھاراتھم الرقمیة. فعلى 
سبیل المثال، یوفر برنامج سبل العیش للشباب في الصومال 

 ،(Somalia Youth Livelihood Program)
المعروف محلیًا باسم ”شاقودون“، فرصًا للتدریب، والتدّرب 

على رأس العمل، والتوظیف، وریادة األعمال للشباب 
لة  الُمعّرضین للخطر (14–24 عامًا) من خالل دروس ُمسجَّ
ُمسبقًا — حول محو األمیة المالیة والتأھیل لسوق العمل — 
ُتشّغل على أجھزة MP3.  یربط برنامج شاقودون بعد ذلك 
الشباب بفرص العمل من خالل قاعدة بیانات على اإلنترنت 

یتسّنى ألصحاب العمل الوصول إلیھا أیضًا. لقد أثبت استخدام 
تقنیة الھاتف الجّوال أنھا أكثر كفاءة من الطرق التقلیدیة في 

ربط الشباب بأرباب العمل والوصول إلى سكان األریاف 
حل بصورة أكثر فعالیة.38 والبدو الرُّ
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الوصول إلى فرص العمل: یستخدم الشباب أیضًا وبشكل 
متزاید التقنیة النّقالة للبحث عن عمل؛ حیث تنتشر 

الخدمات النّقالة لتوفیق الوظائف وتغطي المزید من 
البلدان، وھناك المزید من أرباب العمل الذین ینشرون 

احتیاجاتھم علیھا، والمزید من الشباب الذین یبحثون عن 
وظائف من خاللھا.39 سیكون من المھم فھم ھذه الدینامیة 

للمساعدة في إعداد الشباب لدخول سوق العمل في 
المستقبل، وتشكیل القوى العاملة في المستقبل بحیث یمكنھا 

أن تخدم على أفضل وجھ قطاع  الشباب من السكان، 
والذي ینمو في العدید من أنحاء العالم (انظر اإلطار 

بعنوان توصیل شباب أفریقیا، في الفصل الثاني).

التواصل الشبكي ھو أسلوب شائع لربط الباحثین عن 
عمل بأرباب العمل، ویبدو مناسبًا بشكل طبیعي لجیل 

ُمرتبط بصورة وثیقة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
في أكتوبر 2017، كانت المنصة الرقمیة المجانیة 

 Oportunidades para Internacionalistas
تربط أكثر من 34,000 شاب في المكسیك.40 یمكن 

للشباب تسویق مھاراتھم عبر اإلنترنت والوصول إلى 
أصحاب العمل الُمحتَملین بكفاءة.

وظائف ”االقتصاد الرقمي“: ُوّجھت انتقاداٌت لالقتصاد 
الرقمي ألنھ قضى على بعض الوظائف، ولكنھ أیضًا خلق 

فرص عمل جدیدة، قد یكون الشباب الُملمِّون 

مھارات للقرن الحادي والعشرین

سیدخل أطفال الیوم سوق عمل یختلف، بالنسبة للكثیرین، عن سوق 
العمل الذي عِمل فیھ آباؤھم بشكٍل كبیر. ویعتمد ھذا التحّول — 

الذي كثیرًا ما ُیطلق علیھ الثورة الصناعیة الرابعة — على مجموعة 
من التطورات في مجاالت مثل التعلم اآللي، والروبوتات، وتقنیة 

النانو، والتقنیة الحیویة.45 ورغم أن ھذه التقنیات كانت منفصلة إلى 
حد كبیر، فقد باتت تتكامل بشكٍل متزاید، ونتیجًة لذلك فإنھا تدفع 

بالتغّیر االقتصادي بوتیرة لم یسبق لھا مثیل في التاریخ.46

من األمور التي ُتعّقد ھذا التحّول أن بعض أفقر البلدان في العالم 
لم تشھد حتى اآلن ما یعادل التصنیع السریع الذي أحدثتھ الثورة 

الصناعیة الثانیة. ولكنھا أیضًا ستتأثر. وسیتمكن بعضھا من 
االستفادة من التقنیات الجدیدة، مما یسمح ألقسام على األقل من 

اقتصاداتھا باالنتقال إلى المستقبل؛ ولكن البعض اآلخر قد یعاني 
بینما یقتطع التشغیل اآللي من میزتھ التنافسیة المتمثلة في العمالة 

منخفضة التكلفة ومنخفضة المھارة.47

ھل یكتسب األطفال حالیًا المھارات الالزمة لالزدھار في 
الثورة الصناعیة الرابعة؟ ھناك ما یدعو للقلق. فوفقًا للیونسكو 

UNESCO، فإن 250 ملیون طفل في جمیع أنحاء العالم أّمیون 
وغیر ملّمین حتى بأساسیات الحساب، في حین سُیغادر 200 ملیون 

شاب المدارس وھم یفتقرون إلى المھارات التي یحتاجون إلیھا 
لالزدھار.48 وحتى بالنسبة ألولئك الذین یكتسبون المھارات األساسیة 

في القراءة والحساب، فإن أماكن العمل في المستقبل تتطلب بشكل 
متزاید المھارات الرقمیة — ومحو األمیة الرقمیة.

رغم اختالف التعاریف، فإنھ وفقًا للمنتدى االقتصادي العالمي، یمكن 
تقسیم ھذه المھارات إلى ثالث فئات عریضة: المعارف األساسیة، 
ومنھا محو األمیة التقلیدیة واإللمام بقواعد الحساب وبأمور أخرى 

منھا تقنیة المعلومات واالتصاالت، والمعرفة العلمیة والثقافیة؛ 
والكفاءات، ومنھا التفكیر النقدي، واإلبداع، واالتصال، والتعاون؛ 

والصفات الشخصیة، بما في ذلك حب االستطالع، والقدرة على 
التكیف، والقیادة.49 وتؤكد منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

OECD أیضًا أن المھارات غیر المعرفیة، مثل التواصل واإلبداع 
والتعاون والتعاطف، ستواصل تحدید النجاح الوظیفي.50

وبینما ُیعّد تحصیل مجموعة أوسع من المھارات میزة واضحة ُتحسب 
ألي فرد، یدور الكثیر من الجدل حول ما إذا كان حتى العاملون 

من ذوي المھارات العالیة — مثل أخصائیو األشعة واالقتصادیون 
— بوسعھم توّقع أن یتمتعوا بفرص عمل مستقرة في القرن الحادي 
والعشرین.51 ومن ناحیة أخرى، فإنھ بینما أدت الثورات الصناعیة 
السابقة بالفعل إلى تدمیر وظائف، فقد تم بمرور الوقت خلق فرص 

عمل جدیدة أكثر من تلك التي ُفقدت.52 وسوف ُتبدي لنا األیام ما إذا 
كان ھذا النمط سَیصُدق في حالة الثورة الصناعیة الرابعة أم ال.
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بأساسیات التقنیة الرقمیة مناسبین لھا بصورة خاصة. ویشمل 
ذلك ”العمل المجھري“ microwork، وھو نوع من خط 

التجمیع الرقمي لمھام رقمیة منفصلة ُتسھم في إنجاز مشروع 
أكبر؛ وكذلك العمل بمثابة ”وسیط معلوماتي“ في مساعدة 

المستھلكین األقل معرفة بالتقنیة الرقمیة على الوصول إلى 
المعلومات الرقمیة واستخدامھا.41 كما یشیر االتحاد الدولي 
 crowdsourcing إلى تعھید الجموع ITU لالتصاالت

(وھو أداء المھام التي تتطلب مھارًة في الغالب بواسطة 
حشود من المتطوعین على شبكة اإلنترنت)؛ فضًال عن 

تطویر التطبیقات واأللعاب؛ كأنواع جدیدة من العمالة المتاحة 
في العصر الرقمي.42

وفي حین ُتوفر تقنیات المعلومات واالتصاالت سبًال واعدة 
إلعداد الشباب لدخول معترك العمل، ال تزال ھناك حواجز 

تمنعھم من تحقیق كامل إمكاناتھم. فعلى سبیل المثال، ال 
تزال الفتیات والنساء في أجزاء كثیرة من العالم یواجھن 

عوائق ثقافیة كبیرة في الوصول الرقمي وتنمیة مھاراتھن 
الرقمیة. وال تزال التكلفة تشكل عائقًا أمام وصول العدید 

من األطفال والشباب لإلنترنت، بینما تتفاوت نوعیة التعلیم 
الدراسي لبناء المھارات الرقمیة لألطفال تفاوتًا كبیرًا.43 

بصورة أكثر عمومیة، فإن تحدیات التنمیة التقلیدیة — بما 
في ذلك تحسین التعلیم، والحصول على الرعایة الصحیة، 

وتعزیز الحوكمة الرشیدة، وتحسین مناخ األعمال — 
”تحُول دون تحقیق الثورة الرقمیة إلمكاناتھا التحویلیة“.44

فرص اإلدماج االجتماعي

یمكن أن تؤدي األدوات الرقمیة وإمكانیة التوصیل 
باإلنترنت إلى تغییر قواعد اللعبة بالنسبة لألطفال األكثر 

حرمانًا، وخاصًة األطفال المتنّقلین، واألطفال ذوي 
اإلعاقة، واألطفال الذین یعانون من اإلقصاء والتھمیش 

بسبب ِعرقھم أو ھویتھم الجنسیة.

المتنقلون األطفال 

في مختلف أنحاء العالم الیوم، ھناك ما یقرب من 50 
ملیون طفل متنّقل — منھم 28 ملیونًا ُأخِرجوا من 

دیارھم بسبب الصراعات، ومالیین آخرین ھربوا من 
الفقر الُمدقع واآلثار المتزایدة لتغیر المناخ.53 ویعتمد 
ھؤالء األطفال بشكٍل متزاید على التقنیة الرقمیة — 

وخاصًة الوصول النّقال لإلنترنت — طوال رحالتھم.

فعلى سبیل المثال، في مخیم الزعتري لالجئین السوریین 
في األردن، كان 88 بالمئة من الشباب الذین شملھم 

اال،  استطالع ُأجِري في عام 2015 یمتلكون ھاتفًا جوًّ
واستخدم أكثر من نصفھم اإلنترنت مرة أو أكثر في 

الیوم.54

وتكتسب التقنیة الرقمیة أھمیًة خاصة بالنسبة لألطفال 
الذین یسافرون بدون مرافقین من أسرھم أو أشخاص 

كبار یقدمون الرعایة لھم.55

وقد خُلصت منظمة Plan International إلى أن 
األطفال والشباب (حتى 24 عامًا) الذین یھاجرون 
بدون آبائھم أو أولیاء أمور آخرین یستخدمون تقنیة 

المعلومات واالتصاالت للتخطیط واالستعداد للھجرة؛ 
وتسھیل الرحلة الفعلیة؛ والبقاء على اتصال مع أسرھم؛ 
واالتصال بفرص الدعم والعمل؛ والتعامل مع االندماج 
وأحیانًا اإلعادة القسریة إلى أوطانھم. واستخدم بعضھم 

أیضًا منصات اجتماعیة مثل فیسبوك للتواصل مع 
أشخاص في بلدان أخرى كانوا یُمّرون بتجارب مماثلة، 

وذلك لتبادل المعلومات وتقدیم الدعم.56

رغم ھذه الوعود الكبیرة لألطفال المتنقلین، ال یتوفر 
لمعظمھم سوى إمكانیة منخفضة للوصول لإلنترنت 

وقد ال یمكنھم الوصول إلیھا على اإلطالق. ومع ذلك، 
فعلى العموم، یتوفر لَدى ثلث األسر الالجئة ھاتف 

أساسي؛ ولَدى أكثر من ثلثھا بقلیل ھاتف یمكنھ الوصول 
لإلنترنت؛ بینما ال یتوفر لدى أقل من ثلثھا بقلیل أي 

ھاتف. وحتى في المناطق ذات الحد األدنى من إمكانیة 
الوصول لإلنترنت، كان الالجئون أقل حظًا من غیرھم: 

وفي المناطق الریفیة، كان احتمال عدم حصول الالجئین 
على شبكة الجیل الثاني 2G أو الجیل الثالث 3G ضعف 

االحتمال بالنسبة لغیرھم من السكان.57

واعترافًا بالدور المتنامي للتقنیة الرقمیة في الحاالت 
اإلنسانیة، دعا مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 

الالجئین إلى توصیل جمیع الالجئین والمجتمعات المحلیة 
التي تستضیفھم باإلنترنت كي یتمكنوا من استخدام تلك 

التقنیات لتحسین حیاتھم.

في دانامادجا، نحن في صندوق 
مغلق. فبدون اإلنترنت، 

بینما ینطلق العالم الخارجي 
ُقُدمًا، نبقى نحن متخلفین عن 

الركب“.

“
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ال بعیدًا عن الوطن البقاء ُموصًّ

في تشاد، یقع مخیم دانامادجا لالجئین في وسط 
غابة شاسعة. ھنا، بالنسبة لالجئین من الصراع في 

جمھوریة أفریقیا الوسطى، یمثل البقاء ُموّصلین 
عبر الحدود تحدیًا. یقول محمد جیدا (25 عامًا) 
الذي یملك كشكًا لشحن الھاتف الجّوال: ”معظم 

الشباب الذین یرغبون في استخدام اإلنترنت علیھم 
المشي لمسافات طویلة للوصول للشبكة. الخدمة 
ضعیفة جدًا ومتقلبة، ولكن لیس لدینا خیارات“.

أما فاطمة فتشرح لنا وتقول: ”ظّل والداي في 
بانغي. الطریقة الوحیدة بالنسبة لي للبقاء على 
اتصال معھما ھي من خالل تطبیقي واتساب 

ومیسینجر. أتحدث معھما مرتین أو ثالث مرات 
في األسبوع، حسب المال المتوفر لدّي“.

باإلضافة إلى المساعدة على البقاء على اتصال 
مع العائالت واألصدقاء، وفرت الھواتف الجّوالة 

واإلنترنت للشباب فرصًا للتعامل مع الحیاة في 
المخیم. آدم سلیمان الجئ، یبلغ من العمر 

16 عامًا، فخوٌر جدًا بھاتفھ الذكي الجدید. یقول 
آدم: ”اشتریت الھاتف، واآلن أستخدم اإلنترنت 
إلجراء البحوث، وخاصًة في علم األحیاء. ال 

توجد لدینا مكتبة في المخیم“.

”لیس لدّي ھاتف وانا أفتقد الفیسبوك“ یضیف 
صدیقھ علي أمین، 18 عامًا، بینما یعبث بھاتف 

آدم. ”في دانامادجا، نحن في صندوق مغلق. بینما 
ینطلق العالم الخارجي ُقُدمًا، نبقى نحن متخلفین 

عن الركب بدون اإلنترنت“.

ھناك تأثیرات كثیرة على ھؤالء األطفال لكونھم 
قد ُوِلدوا على الجانب سيء الحظ من الفجوة 

الرقمیة. وفي ھذا السیاق، من الضروري الدعوة 
إلى تحسین إمكانیات الوصول إلى التقنیات الرقمیة 

ودعم الشباب الذین یسعون إلى استخدامھا لحل 
القضایا التي تؤثر على حیاتھم.

ُأرغمت خدیجة (15 عامًا) من نیجیریا 
على الھروب من وطنھا، حیث تعیش اآلن 
في مخیم دار السالم في تشاد. تأمل خدیجة 
أن تعمل یومًا ما في مجال تقنیة المعلومات 

وتقول إن اإلنترنت ھي ”أفضل طریقٍة للتعلم 
والمشاركة في المعرفة“. الحقوق محفوظة 

UNICEF/UN028860/Tremeau ©
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وقد قام مختبر ابتكارات التعلم التابع للوكالة بتطویر 
مشاریع باستخدام عدة منصات رقمیة مختلفة بھدف تقییم 

ما یصلح وما ال یصلح وما یمكن تطبیقھ على نطاٍق واسع. 
وعلى سبیل المثال، في إطار أحد مشاریع مختبرات التعلم 

یستفید األطفال في شبكة مخیمات الالجئین في داداب، 
كینیا — وھو أكبر تجمع لالجئین وأطولھا أمدًا في العالم 
— من 13 مدرسة شبكیة فوریة. یستخدم ھذا النوع من 

”المدارس الرقمیة في صندوق“ أجھزة حاسب لوحیة، 
ووصوًال لإلنترنت، ومحتوًى تعلیمیًا تم تطویره باالشتراك 

مع المجتمع المحلي. وتشیر التقاریر األولیة إلى أن ھذا 
الجھد زاد من تحفیز المعلمین والطلبة.58

األطفال المستبعدون والمھمشون

ساعدت األدوات الرقمیة والوصول الرقمي أیضًا 
مجموعات األقلیات على أن تشعر باندماج أكثر في 

مجتمعاتھا59 وفتحت لھم نوافذ جدیدة للتعبیر والترابط 
والنشاط السیاسي واإلنخراط االجتماعي.

وبالنسبة للسكان األصلیین، مثل سكان أسترالیا األصلیین 
وسكان جزر مضیق توریس، یوفر استخدام وسائط 
التواصل االجتماعي شعورُا بالقوة والسیطرة على 

المحلیة.60 ومجتمعاتھم  ھویاتھم 

شّكلت الموارد والبیئات عبر اإلنترنت أیضًا مصادر مھمة 
للمعلومات والتنشئة االجتماعیة للشباب المثلیین والمثلیات 

 (LGBT) ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة
الذین یستخدمون المنصات الرقمیة لمعرفة المزید عن مجتمعھم 

وتحقیق شعور باالنتماء.61 فوفقًا لدراسة أجرتھا عام 2013 
منظمة GLSEN، وھي منظمة ُمكّرسة إلنھاء التمییز القائم 

على الھویة الجنسانیة في المدارس، فإن المراھقین من المثلیین 
والمثلیات ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة 
ال یتلقون المعلومات الصحیة ذات الصلة في المدرسة أو في 

المنزل عادًة، ومن ثم یتجھون إلى الموارد المتاحة على شبكة 
اإلنترنت للعثور على معلومات عن مواضیع الصحة والحیاة 

الجنسیة.62 وبالتالي، یمكن أن یساعد العصر الرقمي في تمكین 
المجموعات المختلفة وجمعھم معًا، وكسر الحواجز الثقافیة، 

وتعزیز التماسك االجتماعي.

تاریخیًا، ساعدت خطوط مساعدة الطفل األطفال الذین 

یحتاجون إلى الدعم في العثور على شخص للتحدث معھ. 
وفي كل عام یتواصل مالیین األطفال مع خدمات خط 

المساعدة؛ ففي عام 2015، تلّقت خطوط المساعدة تلك نحو 
20 ملیون اتصال.63 ومن مصر إلى السوید، تقوم التقنیات 
الرقمیة بتحویل ھذا القطاع لتقدیم المعونة للطفل من خالل 
إدخال أدوات اتصال جدیدة لألطفال الذین قد تكون طریقة 
االتصال المفضلة لدیھم ھي الرسائل النصیة القصیرة، أو 
البرید اإللكتروني، أو غرف الدردشة، أو اإلعالنات على 
اإلنترنت، أو غیرھا من الطرق األخرى التي وّسعت من 

القدرة على الوصول إلى األطفال المحتاجین.64

األطفال الذین یعانون من إعاقات

ُیعاني الكثیر من أطفال العالم ذوي اإلعاقة من العزلة 
ویصارعون وصمة العار والتمییز والبیئة االجتماعیة التي 

ال تلبي احتیاجاتھم أو تدعم إعمال حقوقھم. فعلى سبیل 
المثال، غالبًا ما یتعرض ھؤالء األطفال لتدخالت البالغین 

أكثر من األطفال اآلخرین، مما قد یُحد من استقاللیتھم. تقدم 
االتصاالت الرقمیة لھم وسیلة للتعبیر عن أنفسھم، وتحدید 
خیاراتھم، والمشاركة في القرارات التي تؤثر علیھم. كما 
أن لدیھا القدرة على تسھیل التواصل مع األصدقاء والحد 
من مشاعر العزلة.65 ویمكن للتقنیات الرقمیة أیضًا توفیر 
إمكانیات الحصول على التعلیم والتدریب وفرص العمل.

وبإمكان التطبیقات النّقالة مساعدة األطفال والشباب ذوي 
اإلعاقة على أن یكونوا أكثر استقاللیة. ویمكن استخدامھا 

للتواصل الفوري وفي األنشطة التي تلبي االحتیاجات الحسیة 
والبدنیة والمعرفیة الفریدة: فعلى سبیل المثال، یسّھل تطبیق 

iSign التواصل بین الطالب الّصم، ومعلمیھم وأقرانھم ممن 
ال یعرفون لغة اإلشارة.

ُیسّھل تطبیق Yuudee التواصل لألطفال الذین یعانون من 
التوحد، حیث ُیمكنھم الضغط على أیقونة ”للتحدث“ بفكرة، 
أو تقدیم إجابة، أو التعبیر عن حاجة. یمكن أن ُیساعد ھذا 

التطبیق أیضًا المعلمین وأولیاء األمور في تعلیم األطفال الذین 
یعانون من التوحد االتصاالت والمھارات المعرفیة. وُتساعد 

منصات رقمیة أخرى األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة على 
أداء اختبارات في نفس الموضوع مثل أقرانھم. وُیتیح اتحاد 
DAISY لمكتبات الكتب الصوتیة، والذي یعمل اآلن على 

نطاق عالمي، إمكانیة الوصول إلى النصوص 

یمكن لألطفال الذین یعانون 
من التوحد الضغط على أیقونة 

للتعبیر عن فكرة أو حاجة.

“
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بقلم إیفان باكیدوف، 18 عامًا 
االتحاد الروسي

على االنترنت، ال 
یرى أحد أنني على 

كرسي متحرك

یتم في الوقت الحاضر تطویر التقنیات الرقمیة بسرعة 
األلیاف البصریة، مما یغّیر من حیاة المالیین من الناس 
حول العالم. غیر أنھ بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة بشكٍل 

خاص، تلعب التقنیات الحدیثة دورًا محوریًا.

أنا في الثامنة عشرة من العمر ومصاب بشلٍل دماغي، 
وھي إعاقة جسدیة تؤثر على حركتي ووضعي، ولھذا 

السبب فإنني أستخدم كرسیًا متحركًا. وفي الیوم الذي تلقیُت 
فیھ مفّكرة إلكترونیة متصلة باإلنترنت، تغیرت حیاتي — 

حرفیًا.

توفر لي المفّكرة حریة االتصال. لقد تغّیرت قنوات 
االتصال تغیًّرا جذریًا خالل السنوات الـ 300 الماضیة: 

من البرید المادي الذي یوّصلھ إلیك ساعي البرید على 
حصان إلى الدردشة الرقمیة في الزمن الحقیقي. لقد أفاد 
ھذا التقدم بدرجة كبیرة األشخاص ذوي اإلعاقة، حیث 

تتطلب االتصاالت اآلن قدرًا أقل من التنقل. الیوم، یمكن 
لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة التواصل مع أفراد األسرة 

واألقران عبر اإلنترنت. لدّي العدید من األصدقاء عبر 
اإلنترنت، من مختلف أنحاء العالم. وإذا ُقّدر لنا أن نلتقي 

شخصیًا، فلن یفھموا كلمة واحدة مما أقول. ومع ذلك، 
فبفضل المساعدة التي توفرھا التقنیة، ُیمكنني التواصل 
معھم بسالسة. بل إن بعض أصدقائي االفتراضیین ال 

یعرفون حتى أن لدّي إعاقة.

بالِمثل یمكنني التواصل مع المعلمین. التعلیم مجال آخر 
حیث التقنیة الحدیثة ال ُتقّدر بثمن بالنسبة لألطفال ذوي 
اإلعاقة. فرص التعلیم الذاتي غیر محدودة. ورغم أني 
طالب، فأنا ال أستطیع الحضور جسدیًا إلى مدرستي. 

ومع ذلك، فبمساعدة من اإلنترنت والھاتف، فإنني أحُضر 
الدروس وأّتبع تعلیمات المعلمین، بغض النظر عن حالتي 
البدنیة. وھناك أیضًا منصات رقمیة تتیح للشباب الحصول 

على شھادات تؤھلھم للعمل دون أن یضطروا إلى ترك 
مقاعدھم المتحركة.

وھذا یقودني إلى مجال آخر حیث خلقت التقنیات الرقمیة 
المزید من الفرص: التوظیف. في االقتصاد الحدیث، 

حیث ُیعّد العمل العقلي أكثر قیمة من العمل البدني، ُیمكن 
لشخٍص ُیعاني من عجز بدني العثور على وظیفة بسھولة 

أكبر بكثیر مما كان علیھ الحال منذ مئة عام مضت.

ال یھم صاحب العمل الیوم ما إذا كان الُمبرِمج أو الصحفي 
أو مدیر تحسین أداء الموقع مع محركات البحث یستخدم 

كرسیًا متحركًا أم ال، طالما أن الموظف یقوم بالعمل. 
وخاصة في عالم البرمجة، قد یكون لألشخاص ذوي 

اإلعاقة میزة. على سبیل المثال، الطلب مرتفع حالیًا في 
روسیا على المتخصصین في تسھیل الوصول إلى المواقع. 
في حالتي، قمت مؤخرًا بتقدیم استشارات ودعم لمجموعة 

من مصممي الرسومات في سانت بطرسبرغ حول ھذه 
المسألة.

وقد ألھمني تزاید استخدام التقنیات الرقمیة لتطویر برامجي 
الخاصة باالتصاالت البدیلة ومساعدة األشخاص الذین 

یعانون من البكم، أو اإلعاقة في الكالم، أو اإلعاقات البدنیة 
 DisType الشدیدة. على سبیل المثال، صممت برنامج

الذي ساعدني على التحدث كُمناصر في القمة العالمیة 
للعمل اإلنساني، التي ُعقدت في اسطنبول في عام 2016.

یسمح برنامج DisType بالبحث عن كلمة أو تعبیر 
باستخدام زر واحد فقط، وھذا یمكن أن یكون مفیدًا بشكٍل 

كبیر. كما صممت برنامجًا آخر ھو DisTalk، والذي 
یسمح لشخص ما بالكالم باستخدام الصور فقط. جمیع 

البرامج مّجانیة، ویمكن ألي شخص الوصول إلیھا — 
یمكنك معرفة المزید عن تلك المشاریع بزیارة الموقع 

 .http://en.aacidov.ru

وكما ترون جیدًا من حالتي، فقد ساعَدت التقنیات الرقمیة 
على إزالة العوائق وأتاحت الفرص أمام األطفال والشباب 

ذوي اإلعاقة.

إیفان باكیدوف، 18 عامًا، ھو مناصر لقضایا الشباب من االتحاد 

الروسي یعاني من شلل دماغي وحنك مشقوق. نظرًا لمعاناتھ من ضعف 

في النطق منذ الطفولة، یرید إیفان مساعدة األطفال والشباب اآلخرین من 

ذوي اإلعاقة على حل مشاكل التواصل وإعمال حقھم في االندماج.
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لألطفال الذین ال یستطیعون قراءة المطبوعات بسبب ضعف 
البصر أو لسبب آخر.

ال یزال الحصول على ھذه الخدمات محدودًا، ولذا تبقى 
بعیدة عن متناول معظم األطفال المعوقین، وال سیما من 

یعیشون في سیاقات محرومة من الخدمات أو ُمھّمشة.

تشمل العوائق التي تحول دون حصول األطفال ذوي 
اإلعاقة على تلك الخدمات: عیشھم في المناطق الریفیة 

حیث ال یتسنى لھم الوصول إلى التقنیة الالزمة؛ أو ألنھم 
ال یستطیعون تحّمل نفقاتھا؛ أو ألن والدیھم ال یدرون 

بھا؛ أو ألن األجھزة المناسبة الحتیاجاتھم الخاصة لیست 
متاحًة بعد. وقد تبّین من دراسات استقصائیة ُأجریت في 

عام 2006 أن احتمال توفر جھاز حاسب في المنزل 
لدى األشخاص من ذوي اإلعاقة في البلدان المتقدمة یبلغ 

نصف االحتمال بالنسبة لألشخاص بدون إعاقة، وأنھم 
أقل احتماًال للوصول لإلنترنت — بل وأقل احتماًال أیضًا 
للدخول على اإلنترنت إذا توفرت لدیھم إمكانیة للوصول 

لھا.66 ورغم أن ھذه الدراسات االستقصائیة لم تأخذ 
األطفال تحدیدًا في االعتبار، فإنھا تشیر إلى الحاجة إلى 
فھم العوائق التي تحول دون وصولھم لإلنترنت.  فعندما 
یتمكنون من الوصول لإلنترنت، قد یواجھ األطفال ذوو 

اإلعاقة، ال سیما اإلعاقات في التعلم أو التأخر في النمو، 
مخاطر محّددة (انظر الفصل الثالث).

معالم الطریق إلى األمام

ال شك في أن تقنیات المعلومات واالتصاالت قد فتحت 
بالفعل سُبًال لألطفال لكي یتطوروا ویتعّلموا ویشاركوا 

وُیحّسنوا أنفسھم ووضعھم. وكما یظھر في الفصل 
التالي، فإن المشاركة في ھذه الفوائد أبعد من أن تكون 

على قدم المساواة — والفوائد والفرص الناشئة لألطفال 
ال تبدو بالضرورة متماثلة في جمیع أنحاء العالم. فالبلدان 

المختلفة ال تزال في مراحل مختلفة من التطور التقني 
وانتشار اإلنترنت، والكثیر منھا یواجھ حواجز اجتماعیة 

واقتصادیة وثقافیة ھامة أمام الوصول لإلنترنت. وال 
تزال معظم البحوث ُمرّكزة في البلدان ذات الدخل 

المرتفع، بینما ال یزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام 
بھ في أجزاء أخرى من العالم. وباإلضافة إلى ذلك، 

فإن االستماع إلى األطفال أنفسھم أمٌر بالغ األھمیة عند 
التعامل مع القضایا التي تتناول حقوقھم.67

ولكن تقییم مدى إمكانیة توسیع نطاق ھذه الفرص، 
والفوائد الفعلیة التي تجلبھا لألطفال، یشكل تحدیًا لعدة 

أسباب. السبب الرئیسي األول ھو الوقت: فرغم أنھا 
مثیرة لالھتمام وُملِھمة بالفعل، فإن العدید من األمثلة 
المذكورة في ھذا التقریر وفي أماكن أخرى ال تزال 
جدیدة جدًا بحیث یصعب تقییم أثرھا. وفي مثل ھذا 
المجال سریع الحركة، یصعب على البحوث مواكبة 
ما یحدث اآلن. باإلضافة إلى ذلك، وباستثناء التعلیم 

الرسمي، فھناك ندرة في الدراسات الدقیقة التي تحّدد أو 
تقّیم المكاسب الناجمة عن استغالل األطفال لھذه الفرص. 

واألقل توثیقًا وبحثًا حتى من ذلك ھي التجارب الرقمیة 
لألطفال المحرومین، وال سیما في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل.68

وھذا یؤكد الحاجة إلى المزید من جھود البحوث والتقییم 
للتوّصل إلى فھٍم أفضل لكیفیة االستفادة من الفرص 

المتاحة في العصر الرقمي، وال سیما لفھم أسباب استفادة 
بعض األطفال أكثر من غیرھم.

ولتحویل الفرص إلى فوائد حقیقیة لألطفال في العصر 
الرقمي، وخاصًة في مجاالت التعّلم، والمشاركة، 

واإلدماج االجتماعي، فمن األھمیة بمكان فھم سیاق 
تجارب األطفال الرقمیة وتوفیر التوجیھ والدعم الكافیین، 

وخاصًة لألطفال المتنقلین، واألطفال الُمستبعدین، 
واألطفال من ذوي اإلعاقة.

وال تزال التقنیة رھنًا للقدرات والقیود البشریة. ففي 
التعلیم، مثًال، تكون رھنًا لتحفیز الطالب، وإمكانیات 

المعلم، واتباع األسالیب التربویة السلیمة. وتشیر الدالئل 
إلى أن التقنیة تكون لھا فوائدھا عندما تتوفر على أرض 
الواقع مسبقًا قوى بشریة إیجابیة تدفع باتجاه التعّلم. فال 
ُیمكن لألداة الرقمیة أن ُتصلح البیروقراطیة الُمختلة أو 
أن تقلل من عدم المساواة في التعلیم عندما ال یتم تناول 

ھذه القضایا من ِقَبل المجتمع عمومًا.

ولكي یستفید األطفال حقًا، وال سیما أكثرھم حرمانًا، 
ینبغي أن تبدأ عملیة تصمیم المنتجات الرقمیة بدراسة 
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االحتیاجات الخاصة لألطفال — باستخدام مبادئ 
”التصمیم الشامل“ كمرجع توجیھي، على سبیل المثال.

لون باإلنترنت أن الوصول الرقمي  ویرى األطفال الُموصَّ
ھو جزٌء إیجابٌي للغایة من حیاتھم.69 إن حماسھم، 

وانبھارھم، ودافعیتھم للوصول الرقمي ھو انعكاس للقوة 
الحقیقیة واإلمكانات الجلیة التي توفرھا ھذه األدوات 

لیس فقط لتحسین حیاتھم الیومیة ولكن أیضًا لتوسیع 
فرصھم لمستقبل أفضل. ھذه القوة واإلمكانات بحاجة إلى 
دعم كامل، وال سیما عن طریق توفیر الوصول الرقمي 

ألكبر عدد ممكن من األطفال وتزویدھم بالمھارات 
الالزمة لتحقیق أكبر قدر من فوائد العیش في العالم 

الرقمي.

قد تصنع التقنیة الرقمیة تغییرًا جذریًا في حیاة األطفال الذین یعیشون في بعض أفقر بلدان العالم، كبنغالدیش.
UNICEF/UNI157753/Mawa © الحقوق محفوظة
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تحقیق إمكانات 
بال حدود: التقنیة 
ُتمكِّن األشخاص 

ذوي اإلعاقة

بقلم كارتیك ساوني

كنا في عام 2001 عندما التحقُت بالدراسة في مدرسة 
ابتدائیة عامة في الھند. بعد أن كنت أداوم في مدرسة 

خاصة بالمكفوفین حتى ذلك الحین، وجدُت في المدرسة 
الجدیدة تحدیًا ومشقة. لم یكن لدّي أي فكرة عن كیفیة 

التفاعل مع زمالئي ومعلمّي، أو ببساطة طریقة التكّیف مع 
تلك البیئة الجدیدة. كنت ُأنجز واجباتي المدرسیة بطریقة 

برایل، وتقوم أمي بكتابتھا بصبر كل یوم كي یتمكن 
المعلمون من فھمھا. لم یكن لدى أي من المعلمین خبرة في 
تعلیم الطالب المكفوفین، ولكن دعمھم وتشجیعھم لي، جنبًا 
إلى جنب مع والدّي، ساعدني على التفوق واكتساب خبرة 

كبیرة.

في العام التالي، تغّیرت حیاتي تمامًا. تعّرفت على 
الحاسب — على جھاز حاسب مذھل یمكنھ التحّدث إلّي. 
كنُت أقضي طوال یومي في اللعب معھ، وال یزیدني ذلك 

إال انبھارًا بكل میزة جدیدة أكتشفھا فیھ. لقد كان تعّرفي 
على شبكة اإلنترنت وإمكانیة حصولي على أي معلومات 

نًا لي  أحتاجھا بمجرد الضغط على مفتاح اإلدخال أمرًا ممكِّ
بشكٍل ال ُیصدق. 

مع تنامي وَلعي بھذه اللعبة الجدیدة، أردت أن أفھمھا بشكٍل 
أعمق. كیف یمكن لجھاز الحاسب الخاص بي في الھند 

الحصول على معلومات من جھاز حاسب في مقر جوجل 
في الوالیات المتحدة؟ كیف یتسنى لي مشاھدة البرامج 

التلفزیونیة على جھاز الحاسب الخاص بي؟ كیف یعرف 
الجھاز المواقع التي ستكون محل اھتمامي بدون أن أقوم 

بكتابتھا بالضرورة؟  لقد شجعتني ھذه األسئلة على البدء في 
قراءة كتب دراسیة عن علوم وبرمجة الحاسب في الصف 
السادس، مما سمح لي بالبدء في تطویر تطبیق یساعدني 

ألصبح أكثر كفاءة. في حین كان الكثیر من تلك المحاوالت 
مجرد برامج بسیطة ساعدتني على تطبیق معرفتي بشكلٍّ 

عملي، فقد توّلدت أخرى من شعوري باإلحباط بسبب 
عدم قدرتي على تحصیل نفس التجربة التعلیمیة المتوفرة 

ألقراني.

على سبیل المثال، في الصف الحادي عشر لم أستطع 
فھم الرسوم البیانیة والمنحنیات في مادة حساب التفاضل 

والتكامل. فرغم عدة محاوالت لتصّورھا استنادًا إلى 
أوصافھا اللفظیة، لم أتمكن من تصّورھا بشكل جید. وكدت 

أن استسلم، إلى أن انقدحت في ذھني فكرة الجمع بین 
حبي للموسیقى وشغفي بالتقنیة. وھكذا ُوِلدت فكرة برنامج 

للوصف الصوتي للرسوم البیانیة، وھو برنامج یحّول الرسم 
البیاني إلى تمثیل نغمّي لھ. إن تصّور رسم بیاني من خالل 
اختالفات الترددات مكنني من فھم الرسوم البیانیة المعقدة 

التي كانت في السابق مصدر إزعاٍج لي، كما ساعدني أیضًا 
على إعادة إحیاء اھتمامي بالریاضیات والعلوم. ھذه ھي قوة 

التقنیة!

مع مواصلتي الدراسة، ازداد اھتمامي بالتقنیة. كنت 
أعرف أنني أرید أن أدرس علوم الحاسب في الجامعة 

من أجل تطویر تقنیات تمكِّن الناس من تحقیق إمكاناتھم. 
وفي الجامعة، التقیت بآخرین شاركوني ھذه الرؤیة. في 
الوالیات المتحدة، كانت مفاجأة سارة لي أن قابلت العدید 

من ُمطوِّري البرمجّیات من ذوي اإلعاقة، حیث كان عددھم 
قلیًال في الھند. مع توفر تجربة مباشرة لدیھم عن تحدیات 

الحیاة الیومیة، وجدُتھم مؤھلین جیدًا لطرح األفكار، ووضع 
التصورات، وتنفیذ األفكار التحویلیة لتعزیز إمكانیة الوصول 

المتاحة لمجتمع المعاقین.

لقد كنُت محظوظًا، حیث أتیحت لي فرصة تجربة العدید من 
ارات للواقع الُمعّزز تسمح لمتطوٍع  تلك األفكار — من نظٍّ

بوصف األشیاء التي یراھا الُمستخِدم الكفیف في الزمن 
الحقیقي، إلى تطبیق یستخدم الرؤیة الحاسوبیة للمساعدة 

في التعرف على األغراض والنصوص ووصف الَمشاھد؛ 
ومن كرسي متحرك یستخدم نظرة العین للتحرك، إلى التقدم 

الھائل في التعلیق اآللي على الصور والمناظر في الزمن 
الحقیقي.

كشاٍب متحمٍس للتقنیة ولتوظیفھا في مواجھة العجز، فإن 
ھذه التقنیات تثیر فضولي أكثر من أي وقت مضى، وال 

أطیق صبرًا ألرى تقنیات ثوریة أخرى في المستقبل القریب 
ستقلل من شأن ”اإلعاقة“ لتصبح مجرد إزعاج بسیط.

رغم أن التقنیات الحدیثة والقادمة كانت مفیدة جدًا، ال تزال 
ھناك مخاوف تتطّلب اھتمامنا. فمعظم األشخاص ذوي 

اإلعاقة في جمیع أنحاء العالم ھم مستھِلكون للتقنیة، ولیسوا 
مبتِكرین لھا. وكما أثبت عدد من المھندسین الناجحین 

من ذوي اإلعاقة، فإن اإلعاقة ال تشّكل عائقًا أمام التفوق 
التقني. وبالتالي، فھناك حاجة ُمِلّحة للتشجیع، ولما ھو أھم: 

توفیر الدعم والموارد الالزمة لمساعدة األشخاص ذوي 
اإلعاقة لكي یتاح لھم أن یتخذوا من التقنیة مسارًا مھنیًا.
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تخلق التقنیة الرقمیة فرصًا جدیدة لألطفال ذوي اإلعاقة، فمثًال یستخدم ھذا الطفل الكفیف من كواال المبور في مالیزیا برنامجًا لتحویل النّص إلى كالم لكي یتسّنى لھ المشاركة في دروسھ. 
UNICEF/UNI182589/Pirozzi © الحقوق محفوظة

وبالمثل، فإن العدید من التطبیقات والمواقع اإللكترونیة ال 
تمتثل لمعاییر إمكانیة الوصول، مما یفّوت على أكثر من 

ملیار شخص من ذوي اإلعاقة في مختلف أنحاء العالم 
فرصة االستفادة منھا. ال ُیعَزى ذلك إلى نقص التدریب 

على إمكانیة الوصول فحسب، بل أیضًا إلى الوعي 
باإلعاقة. ومن ثم یصبح من المھم تكثیف جھودنا في ھذا 
المجال. إنني أتطلع إلى أن نعمل جمیعًا بوسائلنا المتاحة 

لتحقیق اإلمكانات التقنیة التي ال حدود لھا.

یدرس كارتیك ساوني للحصول على درجة الماجستیر 
في علوم الحاسب في جامعة ستانفورد مع التركیز على 

الذكاء االصطناعي. وتشمل اھتماماتھ التقنیة التعّلم اآللي، 
ومعالجة اللغات الطبیعیة، وإمكانیة الوصول، والتقنیات 

المساِعدة.

اإلعاقة لیست عائقًا
أمام التفوق التقني

“
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من الُمسّلم بھ على نحٍو متزاید أن األطفال بحاجة إلى أن یكونوا مستعدین بشكٍل أفضل لجوانب الحیاة المختلفة التي تُعّج بھا 
التقنیات الرقمیة. وكما قالت أٌم في مخیم الزعتري لالجئین في األردن: ”في أیامي، كان الشخص األّمي ھو الذي ال یستطیع 

القراءة والكتابة. أما اآلن، فاألّمي ھو الذي ال یعرف كیف یستخدم اإلنترنت. ال أرید أن یكون أطفالنا أمّیین. ھذا أمٌر مھٌم 
حقًا. إننا ُنرید مستقبًال أفضَل ألطفالنا“.70

ولكن ماذا یعني أن یكون المرء ”متعلمًا“ في العصر الرقمي؟ وعلى نطاق أوسع، ما ھي المھارات والصفات التي 
یحتاجھا األطفال لتجنب المخاطر وتعظیم الفرص على اإلنترنت؟ لقد أسفرت ھذه األسئلة عن مجموعة من الردود من 

اآلباء والمعلمین وواضعي السیاسات واألكادیمیین، وُیمكن تجمیع معظمھا في مفھومین واسعین ھما ”محو األّمیة الرقمیة 
(واإلعالمیة)“ و ”المواطنة الرقمیة“. یختلف تعریفا ھذین المفھومین وغالبًا ما یتداخالن، مما قد یؤثر على تصمیم البرامج 

التعلیمیة لألطفال — على سبیل المثال، قد ُیباَلغ في بعض المھارات أو الصفات على حساب مھارات أو صفات أخرى.

فكیف ُیمكن تعریف ھذه المفاھیم بشكٍل أوضح؟

محو األمیة الرقمیة: 
ُیرّكز العمل من ِقَبل ”أطفال العالم على اإلنترنت“، 
والیونسكو وغیرھا بقوة على أربع مجموعات من 

القدرات. ینبغي أن یكون األطفال قادرین على:

1. الوصول للبیئات الرقمیة وتشغیلھا بأمان وفعالیة

2. تقییم المعلومات بشكل نقدي

3. التواصل بأمان ومسؤولیة وفعالیة عبر التقنیة الرقمیة

4. إنشاء المحتوى الرقمي

أھمیة محو األمیة الرقمیة ُمسّلم بھا على نطاق 
واسع. وخالل یوم المناقشة العامة لعام 2014 

بشأن وسائط اإلعالم الرقمیة وحقوق الطفل، كّلفت 
لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة الدول 

األعضاء بإدراج محو األمیة الرقمیة في مناھجھا 
الدراسیة.71 وتم أیضًا تحدید محو األمیة الرقمیة 
واإلعالمیة لألطفال منذ سن مبكرة باعتبار ذلك 

شرطًا أساسیًا حاسمًا إلقامة مجتمع دیمقراطي فّعال 
في القرن الحادي والعشرین.

المواطنة الرقمیة: 
كثیرًا ما كانت التعریفات السابقة للمواطنة 
الرقمیة واسعًة جدًا، ولكن البحوث الحدیثة 
تدعم تعریفًا أضیق لعدة أسباب، من بینھا 

تحسین تركیز التدریس على ھذا الموضوع 
وضمان أن تكون أھداف التعّلم محّددة بشكٍل 

جید.72 وُیطرح مبدآن أساسیان ُیمثالن جوھر 
المواطنة الرقمیة، وھما:

1. سلوك محترم ومتسامح تجاه اآلخرین

2. المشاركة المدنیة عبر اإلنترنت

2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر   - الیونیسف 

استنادًا إلى مساھمات بحثیة من بیتار 
كانشیف، خبیر برنامج اإلنترنت اآلمن في 
صندوق البحوث التطبیقیة واالتصاالت في 

بلغاریا؛ وسانجاي أسثانا، كلیة الصحافة، 
جامعة والیة وسط تینیسي الحكومیة؛ وفریق 

تقریر حالة أطفال العالم.

وحتى لو كانت التعریفات غامضة أحیانًا، فإن الھدف العام المتمثل في تعلیم محو األمیة الرقمیة وتحقیق المواطنة الرقمیة 
واضح: تزوید األطفال بمجموعة كاملة من المھارات والمعارف التي تسمح لھم بتجنب المخاطر عبر اإلنترنت، وتعظیم 

الفرص المتاحة علیھا، وممارسة حقوقھم كاملًة في العالم الرقمي. ھذه النقطة األخیرة ھامة: تشیر نتائج ”أطفال العالم على 
اإلنترنت“ إلى أنھ في حین أن معظم الشباب یتبادلون المحتوى عبر اإلنترنت والكثیر منھم ُینتج مقاطع فیدیو، إال أنھم 

غالبًا ما یفتقرون إلى المھارات والمعارف الرقمیة الالزمة لالرتقاء على ”ُسّلم الفرص“ نحو المشاركة المدنیة — وھو 
أحد المجاالت الھامة للفرص المتاحة على اإلنترنت.73

ما الذي یجب 
أن یعرفھ 

األطفال في العصر 
الرقمي؟
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قسم خاص:   كیف تدعم تقنیات المعلومات 
واالتصاالت العمل اإلنساني

على مدى العامین الماضیین، أصاب الجفاف الكثیر من مناطق الصومال، مما خّرب البیئة وأجبر األسر على مغادرة 
دیارھا في الریف على أمل العثور على المساعدة في البلدات والمدن. في ھذا المشھد القدیم، تأتي بعض المساعدات 

في شكٍل حدیث جدًا: مال رقمي یصل مباشرًة إلى ھواتف األسر. تمثل المساعدة طوق النجاة لآلباء واألمھات واألطفال، 
وكما قال أحد اآلباء لمسؤوٍل في منظمة أوكسفام: ”ُیمكننا أن نقرر بأنفسنا الغذاء الذي سنشتریھ ومقدار الماء الذي 

نحتاج إلیھ، أو ما إذا كنا سنستثمر في ِتبٍن إلطعام الغنم أو في تعلیم األطفال“.

النقد الرقمي ھو مجرد مثال واحد على كیفیة استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت بشكل متزاید لدعم األطفال 
وأسرھم ممن یعیشون في حاالت الطوارئ اإلنسانیة وغیرھا من األوضاع الصعبة. وُیمكن مالحظة أثر تلك التقنیات في 
العدید من المجاالت: على سبیل المثال، من خالل تحسین االتصاالت ُیمكن للعاملین في المجال اإلنساني تحسین تنسیق 
االستجابات وإطالع السكان المتضررین على المستجدات باستمرار أثناء األزمات (انظر إطار تشاد على الصفحة 31).

قسم خاص:

البیانات الضخمة في حاالت الطوارئ الصحیة

في حاالت الطوارئ الصحیة، ُتستخدم التقنیات الرقمیة 
إلنقاذ مالیین األرواح. فخالل تفّشي األمراض، على سبیل 

المثال، ُیمكن لمنصات الشبكة المتنقلة توفیر المعلومات 
الُمنِقذة للحیاة والسلع األساسیة والدعم المالي لألفراد 

المصابین واألسر المتضررة.74 ففي أوغندا مثًال، قامت 
فرقة العمل الوطنیة المعنیة بفیروس إیبوال بتشغیل منصة 
صحیة متنقلة (mTrac) مّكنت من إرسال رسائل تنبیھ 

ومراقبة في الزمن الحقیقي عبر الرسائل النصیة القصیرة 
من المجتمعات المحلیة والعاملین الصحیین. كما اسُتخدمت 

أداة مماثلة (mHero) أثناء تفّشي فیروس إیبوال في 
لیبریا، وذلك لدعم التحدیثات لِسِجل العاملین الصحیین 

الوطنیین، وتعزیز االتصاالت وتوفیر البیانات في الزمن 
الحقیقي عن الخدمات الصحیة الحرجة.75

یجتذب استخدام ”البیانات الضخمة“ للمساعدة في إدارة 
حاالت الطوارئ الصحیة — فضًال عن األوضاع 

اإلنسانیة األخرى —  اھتمامًا متزایدًا. فالبیانات 
الضخمة — أي مجموعات البیانات الكبیرة التي ُیمكن 

استخدامھا لتحلیل النزعات — من الھواتف الجّوالة، على 

سبیل المثال، ُیمكن أن توفر معلومات حیویة أثناء تفّشي 
األمراض، مما یساعد البلدان على االستجابة بفعالیة أكبر 
أو حتى منع تطور حاالت تفّشي األمراض لتصبح أوبئة.

وخالل تفّشي حّمى الضنك في باكستان في عام 2013، 
اسُتخِدمت بیانات مكالمات مجھولة المصدر من قرابة 
 Telenor Pakistan 40 ملیون مشترك في خدمة

لالتصاالت للتنبؤ بانتشار المرض وتوقیتھ، مما أسھم في 
تحسین آلیات االستجابة الوطنیة.76

وخالل تفّشي فیروس زیكا، دخلت الیونیسف في شراكة 
مع Amadeus — التي توفر دعمًا فنیًا لصناعة السفر 

العالمیة — لتحلیل بیانات السفر العالمیة من أجل التوصل 
إلى فھٍم أفضل لنمط انتشار زیكا والمناطق المحتملة لتفّشي 

المرض.77

كما یجري إعداد مبادرة نموذجیة للیونیسف بعنوان 
Magic Box للعمل مع المعلومات في الزمن الحقیقي 

ودعم االستجابات اإلنسانیة الُمنِقذة للحیاة في حاالت 
الطوارئ.78 من خالل مبادرة Magic Box، ُتجمع 

بیانات مجھولة المصدر في الزمن الحقیقي، مثًال 

ُتساعد بیانات الھاتف الجّوال 
البلدان على االستجابة بمزید 

من الفعالیة ومنع تفّشي 
األمراض بتاتًا.

“
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تؤدي تقنیات المعلومات واالتصاالت
دورًا متزایدًا في األزمات اإلنسانّیة،
كما حدث عند تفّشي فیروس اإلیبوال

في لیبیریا عام 2014.
الحقوق محفوظة 

UNICEF/UNI176804/Ryeng ©

من خالل استخدام الھاتف الجّوال، للتوّصل لفھٍم أفضل 
للنشاط البشري. یتم بعد ذلك تحلیل البیانات لتحسین إدارة 

الكوارث اإلنسانیة، وتوفیر اإلنذارات، ودعم االستجابة 
الحرجة، والتعافي.

التعلیم وحاالت الطوارئ وتقنیات المعلومات 
واالتصاالت

في مختلف أنحاء العالم الیوم، ھناك ما یقدر بنحو 27 
ملیون طفل یعیشون في مناطق النزاع خارج المدرسة.79 

وُیشكل غیاب الموارد مثل الكتب والفصول الدراسیة 
المناسبة والمدرسین الُمَدّربین العائق الرئیسي أمام تعلیم 

األطفال في حاالت الطوارئ.

ُیمكن للتقنیات الرقمیة المساعدة على سد ھذه الثغرات 
من خالل العمل لتوفیر فرص للتعّلم عن ُبعد لألطفال 

والمعّلمین، وتحسین تنسیق األنشطة التعلیمیة أثناء حاالت 
الطوارئ، ونشر المعلومات التعلیمیة، ودعم تطویر 

المناھج الرقمیة ونشرھا.

كما ُیمكن لتقنیات المعلومات واالتصاالت مساعدة 
الحكومات والسلطات المحلیة على تحسین إدارة نظم 

التعلیم في حاالت الطوارئ واألزمات الُمزمنة. فعلى سبیل 
المثال، في جمھوریة أفریقیا الوسطى، حیث أدى العنف 

واالضطرابات إلى إجبار العدید من األطفال 

 ،EduTrac على ترك المدرسة، تستخدم الحكومة نظام
وھو نظام لجمع البیانات عن طریق الھاتف الجّوال، لجمع 

المعلومات األساسیة بما في ذلك المدارس التي تعمل، 
وعدد الطالب الذین یذھبون إلى المدرسة، حتى في أكثر 

المناطق صعوبة من حیث الوصول إلیھا.

القیاسات الحیویة والالجئون 
والحمایة االجتماعیة

ومن التطبیقات البارزة لتقنیات المعلومات واالتصاالت 
في األوضاع اإلنسانیة األخیرة استخدام القیاسات الحیویة 

لتسجیل ھویة الالجئین، ومن ثم تزویدھم بالخدمات 
األساسیة. تستخدم القیاسات الحیویة الخصائص الفیزیائیة 

للشخص، مثل الوجھ، أو القزحیة، أو البصمة، إلنشاء 
سجل ھویة فرید. وفي العمل اإلنساني، اسُتخِدم مسح 

القزحیة بالفعل إلعادة الالجئین األفغان لوطنھم وإرسال 
تحویالت نقدیة إلى الالجئین السوریین في األردن.80

في الواقع، ُتمثل نظم التحویالت النقدیة — سواًء كانت 
مدعومة بالقیاسات الحیویة أم ال — جانبًا آخر من جوانب 
المساعدة اإلنسانیة التي تستفید كثیرًا من تقنیات المعلومات 

واالتصاالت. وُتدار ھذه التحویالت بصورة متزایدة من 
خالل أنظمة المعامالت المالیة عبر الھاتف الجّوال التي 

تقوم بتوسیع نطاق وصولھا وتحسین كفاءتھا.

تساھم أسالیب الدفع الرقمیة 
في توسیع نطاق وكفاءة برامج 

التحویالت النقدیة.

“
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وفقًا لبیانات من GSMA، وھي مجموعة تجاریة من 
مشغّلي شبكات الھاتف الجّوال، فإنھ في العدید من البلدان 

التي تستضیف سكانًا نازحین، ُتعّد شبكات المعامالت 
المالیة على الجّوال أكثر تطورًا من النظام المصرفي 
الرسمي.81 في األوضاع اإلنسانیة، ُتحّسن التحویالت 

النقدیة من حیاة األطفال بطرق مختلفة حیث یرجع ذلك 
جزئیًا إلى أن األسر التي تتلقى مدفوعات تحدد أولویات 

إنفاقھا على االحتیاجات الخاصة بالطفل، مثل الغذاء 
والسكن والصحة والتعلیم.82 ومن خالل توفیر حساب 
للمعامالت األساسیة لمتلّقیي الدعم، ُیمكن للمدفوعات 

الرقمیة أیضًا تعزیز اإلدماج المالي على المدى الطویل.83

األخالقیات والخصوصیة في جمع البیانات 
وتبادلھا في حاالت الطوارئ

ھناك فوائد واضحة الستخدام التقنیات الرقمیة في 
جمع البیانات وتبادلھا في حاالت الطوارئ. ولكن ھذه 
االستخدامات تثیر أیضًا قضایا أخالقیة ھامة، تعكس 

الطرق التي ُتحوِّل بھا الثورة الرقمیة مفاھیمنا حول من 
ُیمكنھ تولید ھذا الفیض المتزاید من البیانات، والوصول 

إلیھ، ونقلھ.84

ُتعّد حمایة السكان المتضررین — بما في ذلك حقوقھم 
وسالمتھم وكرامتھم — أمرًا أساسیًا في المبادئ اإلنسانیة، 

وكذلك ضمان أن یتم التعامل مع المخاطر بشكل صحیح 
من خالل التدخالت المناسبة في الوقت المناسب. تتعرض 

الفئات الضعیفة مثل األطفال والمراھقات بوجٍھ خاص 
لخطر العنف واإلیذاء واالستغالل في األوضاع اإلنسانیة. 
وتؤدي التقنیات التي تربط البیانات بھوّیات األفراد حتمًا 
إلى زیادة خطر اختراق البیانات أو إساءة استخدامھا في 

سلوكیاٍت تسبب الضرر، سواًء كانت مقصودة أو غیر 
مقصودة.

في حالة الالجئین والمھاجرین، ُیمكن  أن ُتصبح عواقب 
خروقات البیانات مسائل حیاة وموت. وفي األیدي الخطأ، 

ُیمكن استخدام البیانات لتحدید األشخاص واستھدافھم 
استنادًا إلى أصلھم العرقي أو وضعھم كمھاجرین أو غیر 

ذلك من ُمحدِّدات الھویة.

ففي غیاب أطر أخالقیة متماسكة وأكثر شموًال لحوكمة 
علوم البیانات، قد ُیعاني األطفال من عواقب أصعب 

وأطول أمدًا،85 ألن األثر الكامل النتھاكات الخصوصیة 
في وقت الحق من الحیاة ال یزال من الصعب توقعھ إلى 
حد كبیر. وكما أشار ستیفن أوبراین، وكیل األمین العام 

لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة، فإن ”حمایة الخصوصیة 
وضمان التعامل مع البیانات الحّساسة بشكل مناسب، 
ال سیما في حاالت النزاع، ھي قضایا حاسمة بالنسبة 
لمجتمعنا أثناء تحّولھ إلى مجتمٍع یستند إلى البیانات“86

وُیعّد وضع معاییر مشتركة لجمع البیانات واستخدامھا 
وإدارتھا إحدى مھام القطاع اإلنساني بأكملھ. وتقترح 
األدبیات ثالثة مجاالت حاسمة ینبغي فیھا وضع الحد 
األدنى من المعاییر للبدء في بناء إطار متین في ھذا 

المجال:

 الحقوق، والخصوصیة، والموافقة. ھناك حاجة إلى 
معاییر أخالقیة مشتركة تحكم استخدام البیانات وحمایة 

الخصوصیة.

 مشاركة البیانات وتخزینھا. ھناك حاجة إلى 
توجیھات واضحة بشأن من یحق لھ مشاركة البیانات 
ومتى، كما یجب أن تكون ھناك بروتوكوالت بشأن 

البیانات التي یتم تخزینھا ومن أي مصادر، وإلى متى تبقى 
وألي غرض ُتستخدم.

 حمایة السكان الضعفاء. ینبغي أن یكون ھناك فھم 
مشترك للكیفیة التي ُیمكن أن یؤدي بھا تقاسم أو استخدام 
أنواع معینة من البیانات إلى زیادة المخاطر التي تواجھھا 

مجموعات معینة.87

ومن المفھوم أن ترّكز المنظمات اإلنسانیة في المیدان 
على االستجابة لحاالت الطوارئ أكثر من معالجة 

التفاصیل القانونیة المتعلقة بجمع البیانات وتقاسمھا، وھي 
ُمحّقة في ذلك. ولكن لكي تتم االستفادة بشكٍل كامل من 
إمكانات التقنیات الرقمیة في حاالت الطوارئ وغیرھا 
من السیاقات، ینبغي على المجتمع الدولي أن یعالج في 

نفس الوقت الشواغل المتعلقة بكیفیة احترام الخصوصیة 
والحقوق األساسیة، وال سیما ألكثر السكان ضعفًا في 

العالم، بمن فیھم األطفال والمراھقین.

ُیمكن أن ُتصبح عواقب 
خروقات البیانات مسائل حیاة 

وموت.

“



إن المقاالت الكاملة للمساھمین الشباب المذكورین في 
تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 یمكن العثور علیھا ھنا:

<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

إیمانویل آیفي، 15 عامًا
جمھوریة بنن

من  الكثیر  بنن، یفتقر  جمھوریة  "في 
الشباب واألطفال إلى إمكانیة الوصول 

واإلنترنت.  الرقمیة  التقنیات  إلى 
ھذا النقص في الوصول إلى العالم 

الرقمي یضع الشباب في وضع خطیر. 
مررتُُ بمواقف كثیرة كان فیھا عدم 

كبیرة  مشكلًة  اإلنترنت  شبكة  توفر 
لي". بالنسبة 

02
الفجوات الرقمیة: 
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ل بالعالم الرقمي، فسُتحرم من فرص جدیدة للتعلم والتواصل وتطویر المھارات في مكان العمل  إذا كنت غیر ُموصَّ
في القرن الحادي والعشرین. وما لم یتم تحدید وسد ھذه الفجوات في إمكانیة الوصول لإلنترنت ونوعیة المھارات، فقد 
یؤدي الوصول لإلنترنت إلى تعمیق عدم اإلنصاف وتعزیز دورات الحرمان بین األجیال — بدًال من أن یكون وسیلًة 

لتحقیق تكافؤ الفرص.

وفي عالم أصبح فیھ الوصول الرقمي والمھارات الرقمیة یؤثران بشكٍل متزاید على مستقبل األطفال، فإن مالمح 
الخریطة العالمیة للوصول لإلنترنت تثیر القلق. أكثر من 29% من شباب العالم (15–24) — أي حوالي 

346 ملیونًا — لیسوا ُموّصلین باإلنترنت. وما یقرب من 9 من كل 10 من الشباب الذین ال یستخدمون اإلنترنت 
حالیًا یعیشون في أفریقیا أو آسیا أو المحیط الھادي. أفریقیا لدیھا أعلى حصة من غیر المستخدمین لإلنترنت.

تتضح الفوارق في إمكانیة الوصول لإلنترنت بشكٍل خاص 
في البلدان منخفضة الدخل: أقل من 5% من األطفال دون 

15 عامًا في بنغالدیش وزمبابوي یستخدمون شبكة اإلنترنت.

وتعكس ھذه الفجوات الرقمیة فجوات اجتماعیة واقتصادیة 
أوسع نطاقًا بین األغنیاء والفقراء، والرجال والنساء،2 

والمدن والمناطق الریفیة، والمتعلمین وغیر المتعلمین.3 فعلى 
سبیل المثال، یستخدم 81% من السكان في البلدان المتقدمة 

شبكة اإلنترنت، أي أكثر من ضعف النسبة في البلدان النامیة 
(40 بالمئة)، والتي بدورھا تفوق ضعف النسبة في البلدان 

األقل نموًا (15 بالمئة) 4

ولكن الفجوات الرقمیة ال تقتصر فقط على الفصل ما بین 
لین بھا. إنھا تمتد ألعمق من  لین باإلنترنت وغیر الُموصَّ الُموصَّ

ذلك، لتشمل كیفیة استخدام الناس (بمن فیھم األطفال) لتقنیات 
المعلومات واالتصاالت، فضًال عن نوعیة تجربتھم على 

اإلنترنت. یمكن أن یتفاوت ھذان األمران تفاوتًا كبیرًا، مما 
یعكس عوامل تشمل مستوى مھارات المستخدمین وتعلیمھم، 

وأنواع األجھزة التي یستخدمونھا، ودخل األسرة، وتوفر 
المحتوى بلغتھم األم على اإلنترنت. بعض األطفال الذین 

یدخلون على اإلنترنت ألول مرة یجدون أنفسھم في فضاء 
رقمي تغیب فیھ لغتھم وثقافتھم واھتماماتھم بشكٍل ملحوظ.

لماذا ُیعّد كل ذلك مھمًا؟ بغض النظر عّما إذا كان الطفل 
ًال باإلنترنت بشكٍل كامل أو جزئي أو غیر  الیوم موصَّ

ٍل على اإلطالق، فإنھ ینمو في عالٍم رقمي قوامھ التقنیة  موصَّ
والمعلومات. وعلى المدى القریب، یفتقر األطفال غیر 

لین باإلنترنت إلى الموارد التعلیمیة الغنیة، والحصول  الموصَّ
على المعلومات العالمیة وفرص التعّلم على شبكة اإلنترنت؛ 

وتعوزھم أیضًا طرق إضافیة الستكشاف صداقات جدیدة 
والتعبیر عن الذات (انظر القسم الخاص: ما الذي یفعلھ 

لون باإلنترنت؟).5 األطفال الُموصَّ

وبالنسبة لألطفال المحرومین، مثل أولئك الذین یعانون 
من إعاقات، یمكن أن یعني التوصیل باإلنترنت الفرق بین 
االستبعاد االجتماعي والفرص المتكافئة. وبالنسبة لألطفال 

المتنقلین، یمكن أن یعني الوصول لإلنترنت رحلًة أكثر أمانًا، 
ویتیح الفرصة للبقاء على اتصال بأفراد األسرة، ویوفر 

إمكانیًة أفضل للعثور على فرص للعمل والتعّلم في أرض 
أجنبیة.6 

ومع وصول األطفال إلى مرحلة البلوغ ودخولھم عالَم العمل، 
یعني الوصول لإلنترنت، على نحو متزاید، الفرق بین 

قدرتھم على كسب لقمة العیش أم ال. فالذین یتمتعون بإمكانیة 
الوصول إلى التقنیات الرقمیة والمھارات الالزمة لالستفادة 

منھا على أفضل وجھ سیكون لھم میزة على من ال تتوفر 
لدیھم إمكانیة الوصول وال یمتلكون تلك المھارات. وتشیر 

األدلة الُمستقاة من دراسات عن السكان البالغین إلى أن فوائد 
التقنیة الرقمیة یجنیھا من تتوفر لدیھم المھارات الالزمة 

لالستفادة منھا.7 

فوفقًا لبیانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة عن البلدان 
األكثر ثراًء في العالم، كان للخبرة في تقنیة المعلومات 
واالتصاالت أثٌر كبیر على المشاركة في القوى العاملة 

سیعني التوصیل باإلنترنت، 
على نحٍو متزاید، الفرق بین 

القدرة على كسب لقمة العیش 
أم ال.

"
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وعلى األجور في بلدان كأسترالیا والوالیات المتحدة. وقد 
ُوجد أنھ من الُمرّجح أن یكسب البالغون الذین لیس لدیھم 
خبرات في تقنیة المعلومات واالتصاالت، حتى العاملین 

منھم، أقل من أولئك الذین تتوفر لدیھم تلك الخبرات.8 
والدراسات األخرى للبالغین في بلدان مثل الھند9 وتونس10 

تظھر نتائج مماثلة.

إن خطر أن ُیصبح الوصول لإلنترنت محركًا لعدم اإلنصاف، 
ولیس عامًال لتكافؤ الفرص، ھو أمٌر حقیقي وعاجل أیضًا. 

لننظر في تقنیة الھاتف الجّوال، والتي أصبحت جزءًا ال یتجزأ 
من كل جوانب الحیاة الیومیة — وبوتیرة سریعة متمیزة. 

وفقًا لما ورد في تقریر البنك الدولي المعنون التنمیة في العالم 
لعام 2016: المكاسب الرقمیة، فإن "عدد األسر في البلدان 
النامیة التي تقتني ھاتفًا جّواال یفوق عدد األسر التي تتوفر 

لدیھا كھرباء أو میاه نظیفة، ویقتني ما یقرب من 70% من 
السكان في الُخمس األسفل من السكان في البلدان النامیة ھاتفًا 

جّواالً". وربما الیزال ھناك شوط طویل للوصول لتضییق 
الفجوة عبر الوصول لإلنترنت بالھاتف الجّوال. إال أنھ، ومع 
تزاید استخدام الھواتف الذكیة في العدید من البلدان، بما في 
ذلك االقتصادات الناشئة11 ، فإنھ من السھل تصوُّر األھمیة 

التي سیكتسبھا الوصول (أو یتمتع بھا اآلن بالفعل).

الوصول الرقمي لیس فقط "ضرورة جدیدة من ضرورات 
عصرنا"12؛ إنھ یتیح إمكانیة كسر دورات الحرمان بین 

األجیال، والتي قد ال یتمّكن األطفال األكثر فقرًا من 
االنعتاق منھا.13 

لین؟ من ھم األطفال غیر الموصَّ

یصعب العثور على بیانات عالمیة عن وصول األطفال 
إلى اإلنترنت واستخدامھم لھا. فالعدید من البلدان ال تجمع 

البیانات ذات الصلة، وحتى عندما تفعل ذلك، فالفئة الُعمریة 
المقصودة بكلمة "األطفال" كثیرًا ما تختلف، مما یشّكل 

تحدیًا في مسألة اتساق البیانات. ومع ذلك، فمن الواضح أن 
الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة القائمة تؤثر بشكل كبیر في 

وصول — أو عدم وصول — األطفال إلى اإلنترنت.

یعیش نحو 9 من كل 10 من الشباب (15–24 عامًا) 
ممن ال یستخدمون اإلنترنت حالیًا في أفریقیا أو آسیا 

والمحیط الھادئ.14 وفي عام 2017، كانت أفریقیا المنطقة 

التي سّجلت أعلى نسبة من غیر المستخدمین لإلنترنت في 
الفئة الُعمریة 15–24 عامًا؛ وھي الشریحة السكانیة التي 

غالبًا ما تكون ُموّصلة باإلنترنت بشكٍل جید (انظر الشكلین 
2.1 و2.2).15 

تبدو ھذه الفوارق في إمكانیة الوصول لإلنترنت الفتًة 
خصوصًا في بعض البلدان منخفضة الدخل. ففي بنغالدیش 
وزمبابوي، یستخدم اإلنترنت أقل من 1 من كل 20 طفًال 
تحت 15 عامًا (انظر الشكل 2.3).16 وبالنسبة لألطفال 
في ھذه البلدان، یرّجح أن ُتفاِقم التكلفة المرتفعة للبیانات 
من التحدیات المتعلقة برداءة نوعیة التوصیل باإلنترنت 

— ومعظم البلدان التي ال ُتعّد فیھا أسعار النطاق العریض 
النّقال میسورًة للجمیع ھي أیضًا من بین أقل البلدان نموًا 

في أفریقیا وآسیا والمحیط الھادي.17 

رغم ندرتھا، تدل البیانات المتاحة عن الفجوة الرقمیة بین 
المناطق الحضریة والریفیة عند الشباب (15–24 عامًا) 
في بلدان كالكامیرون ومالوي وزمبابوي تباینًا ملحوظًا، 

حیث یعاني شباب الریف في ھذه البلدان من مستویات 
منخفضة جدًا من الوصول لإلنترنت (انظر الشكل 2.4).

ولكن العوائق أمام وصول األطفال لإلنترنت ال تقتصر 
على البلدان منخفضة الدخل. فحتى في البلدان ذات 

اإلمكانیات العالیة للوصول إلى اإلنترنت، فإن دخل األسرة 
ُیِحّد كثیرًا من قدرة األطفال على تلبیة احتیاجاتھم على 

اإلنترنت.

 (PISA) عام 2015، كشف برنامج التقییم الدولي للطالب
التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة عن وجود تباینات 

كبیرة بین الطالب المحظوظین والطالب المحرومین 
فیما یتعلق بالوصول إلى أجھزة الحاسب واإلنترنت. وفي 
جمیع البلدان واالقتصادات، كان لدى 88% من الطالب 
المحظوظین، وسطیًا، جھازا حاسب أو أكثر في المنزل، 
مقارنًة بـ55% فقط من الطالب المحرومین. وكان من 

الواضح أیضًا وجود اختالفات في إمكانیة الوصول لإلنترنت. 
ففي 40 بلدًا واقتصادًا، توفر لدى كل طالب تقریبًا (%99) 
في الُربیع االجتماعي–االقتصادي األعلى من السكان شبكة 

إنترنت منزلیة، ولكن في 15 بلدًا تحقق ذلك لطالب واحد فقط 
من كل طالبین في الربیع األسفل.18 

حتى في البلدان ذات 
اإلمكانیات العالیة للوصول 
لإلنترنت، فإن دخل األسرة 
ُیِحّد كثیرًا من قدرة األطفال 
على تلبیة احتیاجاتھم على 

اإلنترنت.

"
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ویمكن أن تعزز التفاوتات في الوصول لإلنترنت داخل 
البلدان أوجھ عدم المساواة القائمة بالنسبة لألطفال الذین ال 

یستطیعون تلبیة متطلبات العصر الرقمي. ومن ابرز األمثلة 
حالة الفجوة في الواجبات المنزلیة في الوالیات المتحدة، 

إذ یؤدي عدم توفر الوصول المنزلي السریع لإلنترنت إلى 
وضع تالمیذ المدارس في اُألسر منخفضة الدخل في وضع 
غیر ُمواٍت، (انظر اإلطار: انتبھ لفجوة الواجبات المنزلیة).

فجوة مستمرة بین الجنسین

في جمیع أنحاء العالم، الرجال أكثر استخدامًا لإلنترنت من 
النساء. وفوق ذلك، فالفجوة ال تضیق بل تتسع: ازدادت 

الفجوة العالمیة في استخدام اإلنترنت بین الرجال والنساء 

من 11% عام 2013 إلى 12% عام 2016. 19 والفجوة 
صادمة خاصًة في بعض البلدان ضعیفة الدخل (انظر 

الشكل 2.5). ومن منظور عالمي، أثبتت الفجوة الرقمیة 
بین الجنسین "أنھا یصعب التغلب علیھا بشكل ال یصدق، ما 
یعكس أوجھ عدم المساواة االجتماعیة األوسع نطاقًا"، حسب 

تقریر لجنة النطاق العریض للتنمیة الرقمیة لعام 2015. 20

ما سبب الفجوة؟ وجدت دراسة مسحیة أجرتھا رابطة 
النظم العالمیة لالتصال (GSMA) في 22 بلدًا من البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل عام 2015 أن ھناك حواجز 
مختلفة اجتماعیة–اقتصادیة وثقافیة، كان من بینھا المعاییر 

االجتماعیة ومستویات التعلیم ونقص اإللمام التقني واالفتقار 
للثقة، تمیل لمنع الفتیات والنساء من استخدام الھواتف 

0 20 10040 60 80
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الجّوالة.21 وقد استخدمت النساء الھواتف بشكٍل أقل تواترًا 
وكثافًة من الرجال، وخاصًة لالستخدامات األعلى كالوصول 

إلى اإلنترنت.22

وتعطینا األمثلة االُقطریة أمثلة عن العوائق التي تواجھھا 
الفتیات والنساء. ففي الھند، حیث تشّكل اإلناث 29% فقط 

من مستخدمي اإلنترنت، كثیرًا ما تواجھ الفتیات في المناطق 
الریفیة قیودًا على استخدامھن لتقنیة المعلومات واالتصاالت 

لمجرد نوع جنسھن. فقد أعلنت إحدى الھیئات القرویة في 
ریف راجستان أنھ ال ینبغي للفتیات استخدام الھواتف الجّوالة 

أو وسائل التواصل االجتماعي. كما حظرت قریة أخرى في 
والیة أوتار برادیش الفتیات غیر المتزوجات من استخدام 

الھواتف الجّوالة (ومن ارتداء الجینز وقمصان الـ"تي–
شیرت")؛30 وكان رأي المجلس البلدي أن استخدام النساء  

والفتیات للھاتف الجّوال قد یعرّضھن للجرائم. وفي سریالنكا، 
وجدت دراسة وطنیة ُأجریت عام 2015 31 على المراھقین 
(11–18 عامًا) أن الفتیات یمثلن فقط ثلث المراھقین الذین 
یستخدمون أجھزة الحاسب والھواتف الجّوالة للدخول على 
اإلنترنت. وفي مناقشات مجموعات التركیز، كشف أولیاء 

األمور أنھم غالبًا ُیقیدون وصول الفتیات لإلنترنت.32

 في الھند، تشّكل اإلناث %29 
فقط من جمیع مستخدمي 

اإلنترنت.
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وجھة نظر

كیف تبّشر التقنیات 
الرقمیة بمستقبل 

مشرق

كریم ساي 
ولورا ماكلیت

من نافلة القول إن التقنیات الرقمیة لم تَدع جانبًا من جوانب 
حیاتنا إال اجتاحتھ. بید أّن االنتقال إلى مجتمع معلوماٍت 
شامٍل یتیح فرصًا للجمیع ھو تحدٍّ عالمّي جسیم. تعطینا 
التقنیات الجدیدة منظورًا مختلفًا عن العالم وتساعدنا في 
التصّدي للمشكالت من زاویٍة جدیدة، ولھذا فإّنھا تكتسي 

أھمیًّة كبرى.

تدرك الشعوب في أفریقیا ھذا األمر جیًدا. فوتیرة التقّدم 
التقني ھناك أسرع منھا في أّي مكاٍن آخر في العالم — إذ 
قفزت اشتراكات الھواتف الخلوّیة النّقالة بین عامّي 2010 
و2015 بنسبة 70% وغدا ما یناھز نصف سّكان القاّرة 

اآلن یملك عقدًا لھاتٍف جّوال. وعلى الّرغم من عدم توازن 
المشھد الّرقمي والتقني، تصبح ھذه التقنیات شیئًا فشیئًا 
جزءًا ال یتجّزأ من الحیاة الیومّیة — حّتى في المناطق 
الریفّیة، حیث أبدى الّناس استعدادًا الحتضان التقنیات 
النّقالة. ترى تطبیقاٌت جدیدٌة النور باستمرار، وتشمل 

مجاالٍت كالزراعة والصحة والتعلیم. ومن األمثلة البارزة 
على ذلك تطبیق فارم درایف (Farmdrive)   — وھو 
مبادرٌة تربط صغار المزارعین بُمقرضین في المناطق 

الریفیة باستخدام الھواتف النّقالة.

تبّشر شبكة اإلنترنت عبر الھواتف النّقالة بفرٍص جدیدٍة 
في العدید من المجاالت المختلفة، ویحّث نجاح العملیات 

المصرفیة عبر الھاتف النّقال، والذي أحدث ثورًة في 
القطاع المصرفي، على اّتباع ُنُھٍج مبتكرة في التعلیم. 

وبحلول عام 2050، ُیتوّقع أن یترّكز نحو نصف زیادة 
تعداد الّسكان في العالم في أفریقیا، بینما تشیر بعض 
التقدیرات إلى أّن 65% من األطفال الذین یلتحقون 

بالمدرسة االبتدائیة الیوم سیعملون في وظائف لم تخرج 
إلى حّیز الوجود بعد — من قبیل الوظائف في الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي والتحّكم اآللي والطباعة ثالثیة 
األبعاد والتقنیات النانویة. ومع ظھور ھذه المھن الجدیدة، 

سوف یحتاج الناس إلى مواصلة التعّلم واكتساب المھارات 
طوال حیاتھم. وسیصبح لزامًا علینا تعّلم التكّیف. وتتیح 

شبكة اإلنترنت أیضًا فرصًا جدیدًة لألشخاص الذین 
یقطنون في مناطق نائیٍة لكسب دخٍل من أنشطة بسیطة. 
ومشروع سما سورس (Samasource) الذي یرمي 
إلى التخفیف من حّدة الفقر من خالل إیجاد فرص عمٍل 
رقمیٍة خیُر مثاٍل للكیفیة التي من شأن التمكین والتعلیم 

الرقمي األساسي أن یدفعا بھا تولید القیمة.

كیف یمكن لألطفال األفارقة تعلم المھارات التي یحتاجونھا 
لالزدھار في المستقبل؟ كیف ینبغي أن نعلِّم الناس في عالم 

الیوم المليء بالتقدم التقني واالضطرابات المجتمعیة؟

ال تؤّدي التقنیة أي غرٍض بغیاب البعد اإلنساني. ولذلك، 
إذا ما أردنا أن یستخدم البشر كّلھم أجھزًة رقمّیة، فإننا 

بحاجة إلى نشر المعرفة على نطاٍق واسٍع وإعادة التفكیر 
في األدوار المنوطة بالتقنیات والمعّلمین على حدٍّ سواء. 
تحّطم شبكة اإلنترنت باطراد الحواجز التي تحول دون 
الحصول على المعرفة التي لم تعد حكرًا على الصفوف 
المدرسیة. وتجلب التقنیة والوسائط المتعددة معھا فرصًا 

للتعّلم بطرٍق جدیدٍة وتنمیة مسارات تعلیٍم مخّصصة. 
ورغم ذلك، وبینما تفسح التقنیة المجال للحصول على 

المعرفة، ثّمة خطر حقیقّي یتمّثل في أن األشخاص الذین 
ال یستطیعون استعمال ھذه األدوات سیتخّلفون عن الّركب. 

ویكمن حّل تلك القضیة في إشراك الجمیع من معّلمین 
ورّواد أعمال وأولیاء أمور فضًال عن األوساط التقنیة 

والجمعیات الخیریة والمؤسسات غیر الربحیة وصانعي 
السیاسات. إذا تعّلم األطفال كیفیة استخدام التقنیات الرقمیة 

وتلّقوا ما یحتاجون إلیھ من دعم، ِحیزت لھم مفاتح عالٍم 
جدیٍد تمامًا من المھارات الفنیة والشخصیة كي یستفیدوا 

منھا. زد على ذلك أّنھ سیكون بوسع المعّلمین إضافة مزید 
من ھذه التقنیات إلى ذخیرتھم من الموارد — ما یغني 

عن نموذج التعلیم الحكومي المركزّي الذي یبدأ بعمومیات 
الماّدة التعلیمیة وینتھي بتفاصیلھا.

یفتقر األطفال في الوقت الراھن إلى فرص التعّلم السلیمة 
والمأمونة التي یحتاجون إلیھا كي یحققوا إمكاناتھم الكاملة. 

والثورة الرقمیة أكثُر من مجّرد تعّلم كیفیة استخدام 
األدوات والتقنیات الحدیثة. وإّنما ھي تحّول نمطٌي كبیٌر 

في ذھنیات الّشعوب وعاداتھا.

ینّظم مشروع جوكو كیدز Jokkokids، والذي تدعمھ 
مبادرة المجتمع المنفتح لغرب أفریقیا OSIWA، ورش 

عمٍل ال–صفّیة یتعّلم األطفال فیھا عن الروابط بین التقنیات 
الرقمیة وغیرھا من المجاالت، كالتصنیع (التنفیذ الذاتي، 
وإعادة التدویر، وغیرھما) والتعبیر عن الذات والفنون. 
والفكرة ھي أن التعّلم في المقام األول ینبثق عن عظمة 
التدریس، والجودة العالیة للمحتوى وتعّدد اختصاصاتھ، 

وعالقة المعّلم بالتقنیة. فإذا أردنا أن یكتسب األطفال الثقة 
بقدراتھم ویحققوا تقّدمًا مطردًا 
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نحو تحقیق إمكانیاتھم الكاملة، فحرّي بنا تشجیعھم على 
تعّلم المھارات الرقمیة جنبًا إلى جنٍب مع مجاالٍت أخرى. 

إّنھا عملیة طویلة األمد من التحسین المستمر تستند إلى 
المالحظات الواردة من المجتمع التعلیمي. والھدف منھا 
إنجاز شيٍء تعود منافعھ على الجمیع في نھایة المطاف.

تعمل منظمة Futur au Présent غیر الحكومیة 
في مركزھا التدریبي الكائن في إقلیم زیغنشور بالسنغال 
مع فتیاٍت تتراوح أعمارّھن بین 6 إلى 10 سنوات كّن 
قد انخرطن سابقًا في عمالة األطفال. بدأ البرنامج عام 
2014، وبحلول عام 2016 كانت 60 فتاًة قد توّقفن 

عن العمل وُعدن إلى المدرسة. وبعد 18 شھرًا، احتّلت 
90% منھّن المراتب األولى في صفوفھّن. وخارج 

األوقات الدراسیة، تشارك الفتیات في برنامج جوكو كیدز 
إضافًة إلى مشروع صندوق األفكار (Ideas Box) الذي 
 Libraries Without) تدیره منظمة مكتبات بال حدود

Borders) غیر الحكومیة، والتي تشّجع تعمیَم التقنیة 
الرقمیة من خالل دوراٍت شاملٍة یتعّلم فیھا األطفال عن 
التقنیات الرقمیة والتحّكم اآللي والتعبیر عن الذات في 

أجواء ُودّیة ترّحب بالجمیع.

تساعد برامج من ھذا القبیل األطفال في مالحظة الّصلة 
بین النظریة والممارسة. وبمراجعة األطفال خارج األوقات 
الصفّیة لما قد تعّلموه في صفوفھم الدراسیة، وبذلھم الجھد 

الستیعاب األدوات والمواد الجدیدة، وتفكیرھم بأنفسھم 

وبشعوب العالم المحیط بھم، یبنون تدریجیًا قدرة التحّمل 
التي ستكون زادھم لمواجھة عالٍم معّقد دائم التغّیر یكتنفھ 
اللبس والغموض. لم تكن الحاجة أبدًا أمّس مما ھي علیھ 
الیوم إلعادة النظر في طریقة أدائنا لألعمال، وال سّیما 

في میدان التعلیم والتعّلم. بید أّن ذلك التغییر لن یتأّتى إال 
بإشراك الجمیع.

كریم سي ریادّي في سلسلٍة من األعمال الناجحة. أّسس عام 
2010 منّظمة جوكو البس Jokkolabs، وھي بیئة مفتوحة 

لالبتكار تدیر شبكًة من "الفضاءات اإلبداعیة" في فرنسا وثماني 
دوٍل إفریقیة. وأطلق كریم، وھو عضو في منظمة أشوكا 

(Ashoka) غیر الربحیة منذ عام 2012، سلسلًة من المشاریع 
اإلبداعیة الرقمیة التي تغّذي بیئة ریادة األعمال في أفریقیا 

وأوروبا. وقد عّینھ الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون مؤخرًا 
عضوًا في المجلس الرئاسي ألفریقیا.

تنّسق لورا ماكلیت مجموعة جوكو البس للتعلیم والتدریب. 
وھي حاصلة على إجازة في العلوم السیاسیة واللغویات وعلوم 
سًة مؤھلًة للمرحلة الثانویة.  المعلومات، ناھیك عن كونھا مدرِّ
وھي متخّصصة أیضًا في تصمیم البرامج التعلیمیة ونشرھا 

وتعمیمھا.

لم تكن الحاجة أبدًا أمّس مما 
ھي علیھ الیوم إلعادة النظرفي 
طریقة أدائنا لألعمال، وال سّیما 

في میدان التعلیم والتعّلم

"



ما رأي المراھقین في... الحواجز 
التي ُتعیقھم عن االتصال باإلنترنت؟

قال كثیر من المشاركین 
في حلقات عمل تقریر حالة 

أطفال العالم لعام 2017*
إنھم یواجھون عقباٍت تعوق 
الولوج إلى شبكة اإلنترنت. 

وكانت قدرة االتصال 
المحدودة على رأس قائمة 

التحّدیات...

أرید البحث [...] على شبكة اإلنترنت ولكن اإلشارة سیئة 
للغایة". فتى، 16 عامًا، تیمور-لیشتي

 "االتصال بطيء — ویفصل كثیرًا وعندھا أفقد جمیع صفحات 
اإلنترنت المفتوحة". فتاة، 16 عامًا، تونس

وفي ثلث البلدان، ذكر المشاركون أن عدم موثوقیة التیار 
الكھربائي ھي إحدى المشكالت.

"ال توجد كھرباء". فتاة، 13 عامًا، فانواتو

وكانت مشاكل االتصال أسوأ في المناطق الریفیة.
"عندما أذھب إلى الریف حیث ال توجد إشارة، ُأصاب باإلحباط 

ألني ال أستطیع االتصال". فتاة، 14 عامًا، باراغواي

وكان االفتقار إلى األجھزة في المنزل أو المدرسة عقبًة 
أخرى، حیث ذكر عدٌد ال بأس بھ أنھم ال یستطیعون الوصول 
إلى حاسب مكتبٍي أو محموٍل أو لوحٍي أو ھاتٍف جّوال على 

نحٍو منتظم.
 "لیس لدینا حاسب في المنزل". فتاة، 15 عامًا، بوروندي

 "التقنیة غیر متوفرة". فتى، 15 عامًا، األردن

وقال كثیرون إنھم یضطّرون لمشاركة األجھزة مع أفراد 
العائلة اآلخرین...

"أضطر لمشاركة جھاز اآلي–باد مع جمیع أفراد عائلتي، ولذا 
فال أستخدمھ إال قلیًال". فتاة، 15 عامًا، جمھوریة مولدوفا

أو یعتمدون على أجھزة قدیمٍة لیست قویًة بدرجة كافیة أو 
ذات بطاریات ضعیفة — وذلك مدعاٌة لإلحباط.

"ال أستطیع استخدام الھاتف الجّوال خارج منزلي ألّن عمر 
البطاریة قصیر جدًا". فتى، 14 عامًا، أوروغواي

كان المشاركون یعمدون إلى سلسلٍة من الحلول الوقتیة، بما 
فیھا التبدیل بین األجھزة لزیادة الزمن الذي یقضونھ على 

شبكة اإلنترنت إلى أقصى حّد.
"یصبح حاسبي النّقال بطیئًا بعد استخدامھ لبعض الوقت، ولذلك 
أستخدم ھاتفي الذكي لحّل المشكلة". فتى، 17 عامًا، بنغالدیش

كانت التكلفة عقبًة أخرى، وكان "نفاذ الرصید" التحّدي الذي 
أبلغ عنھ المشاركون على األغلب.

"كان لدّي ھاتف ولكن لم یكن لدّي رصیٌد إلجراء اتصاالت". 
فتى، 14 عامًا، جمھوریة أفریقیا الوسطى

"أرید االتصال بأمي ألخبرھا أن أخي الصغیر مریض، ولكّن 
رصیدي قد نفذ". فتاة، 10 أعوام، جمھوریة أفریقیا الوسطى

 "لیس عندي ماٌل إلعادة تعبئة الرصید". فتاة، 16 عامًا، بیرو

كان عدٌد من المشاركین یرون أّن على الدولة بذل المزید.
 "على الدولة توفیر اإلنترنت بالمّجان". 

فتاة، 10 أعوام، جمھوریة أفریقیا الوسطى

"على الحكومة خفض تكلفة االتصال بشبكة اإلنترنت". 
فتى، 17 عامًا، بنغالدیش

یواجھ المشاركون عقباٍت أخرى تعوق الولوج إلى شبكة 
اإلنترنت، ومنھا مخاوف فقدان الخصوصیة...

"أخشى أحیانًا الولوج إلى موقٍع إلكترونٍي ما بسبب مشكالت 
األمن السیبراني — كالقرصنة". فتى، 16 عامًا، بنغالدیش

"قلقي بشأن خصوصیتي یجعلني أترّدد في الولوج 
إلى شبكة اإلنترنت". فتاة، (لم تعِط عمرھا)، تایلند



والقواعد المّتبعة في المدارس — حیث أشار كثیرون إلى 
أّنھم ُمنعوا من إحضار أجھزتھم الشخصیة إلى المدرسة أو 

استخدامھا أثناء ساعات الدوام المدرسي.
 "یمنع إحضار جھازك الشخصي، وقد تتعرض األجھزة 

للمصادرة، ولذلك على الطالب انتظار حّصة الحاسب للوصول 
إلى [التقنیة]". فتى، 16 عامًا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

"أعتقد أّنھ سیكون من الَحسن استخدام األجھزة الرقمیة في 
المدرسة، ولكن ال ُیسمح بذلك إال خالل االستراحة وفترة 

الغداء". فتى، 15 عامًا، جمھوریة كوریا

یرّد بعض المشاركین عبر انتھاك تلك القواعد.
 "ال ُیسمح باستعمال األجھزة في المدرسة... [والحّل بالنسبة 

لي] ھو استعمالھا خلسة". فتاة، 18 سنة، تایالند

یشعر البعض أیضًا أّن على المدرسة أن تكون أكثر انفتاحًا 
وتجاوبًا مع رغبات الطالب واحتیاجاتھم.

"[نحتاج] إلى حّیز/ لحظاٍت یمكننا خاللھا استخدام التقنیة في 
المدرسة". فتاة، 14 عامًا، باراغواي

"[على المدارس] تحلیل السبب في رغبة الطالب باستخدام 
ھاتفھ الخلوي او حاسبھ". فتى، 17 عامًا، باراغواي

 كانت القواعد األسریة عقبًة أخرى بما تفرضھ من قیوٍد على 
أوقات استخدام المشاركین ألجھزتھم...

”"یطفئ والدانا شبكة الواي–فاي لیًال بسبب األمواج السلبیة". 
فتاة، 16 عامًا، تونس

"لست سعیدًا ألن والدي یغضب مني إذا قضیت الكثیر من 
الوقت في اللھو بھاتفي". فتى، 19 عامًا، تیمور-لیشتي

وأعمارھم..
"لیس لدي ھاتف ذكي ألن عائلتي تعتقد أني ما زلت صغیرة". 

فتاة، 17 عامًا، بنغالدیش

 

یعتقد الكثیر من المشاركین أن والدیھم بحاجٍة إلى التحقق من 
أن أوالدھم یستخدمون التقنیة على الوجھ الصحیح، حّتى ولو 
كانت القواعد في بعض األحیان مزعجًة أو مسّببة للمشاحنة.

"[أستطیع] تقّبل سبب المنع والتفكیر بھ". 
فتى، 15 عامًا، باراغواي

"سأنتظر حتى أصبح في الصف السابع [ألحصل على ھاتف 
ذكي]". فتى، 15 عامًا، تایالند

قال بعض المشاركین إن افتقارھم إلى الثقافة الرقمیة كان 
عقبة...

"أحیانًا أرید أن أدخل إلى اإلنترنت ولكن ال یوجد أحد 
لمساعدتي وتوجیھي".

فتاة، 12 عامًا، جمھوریة أفریقیا الوسطى

"إن عدم معرفتي بكیفیة استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
[تمنعني من دخول شبكة اإلنترنت]". فتاة، 15 عامًا، بوروندي

باإلضافة إلى ضیق الوقت المتاح.
"نقضي نصف الیوم في المدرسة، وعندما نصل المنزل 

نضطّر للقیام بأشیاء أخرى أوًال: الدراسة، غسیل األطباق، 
والواجبات األخرى". فتاة، 14 عامًا، أوروغواي

"[لدّي] الكثیر من الواجبات المنزلیة [أو] أكون مشغوًال بأعمال 
المنزل". فتاة، 15 سنة، كیریباس

"أقضي معظم وقتي في الدراسة أو العمل، ولذلك ال یتسّنى لي 
استخدام شبكة اإلنترنت إال لیًال". فتى، 17 عامًا، غواتیماال

وأخیرًا، أفاد مشاركون كثر بأنھم یعانون من العدید من 
العقبات التي تعوق استخدام التقنیة الرقمیة.

 "العقبات التي أواجھھا: في المقام األول العثوُر على من 
یعیرني ھاتفھ، وفي المقام الثاني توفیر المال لشراء وحدات، 
إضافًة النقطاع التیار الكھربائي. فتى، 17 عامًا، بوروندي

إن العقبات  الخالصة:
التي تحول دون تحقیق 

األطفال االستفادة القصوى 
في العصر الرقمي متعددة 
الجوانب — وھي إشكالیة 
ینبغي أن تتناولھا الجھود 
الرامیة لتحسین وصول 

األطفال لإلنترنت. ولكّن قد 
یحتاج األمر إلى صیاغة ُنُھج 
مبتكرة لتسخیر ھذه الجھود. 
فعلى سبیل الم+ثال رّبما ال 
ینبغي تكرار نموذج "جھاز 
واحد لكل شخص" الشائع 

في البلدان األكثر ثراء. 
وخالصة القول أّنھ یجب 

تطویر القواعد التي توّجھ 
استخدام التقنیة في المدارس 
وغیرھا من البیئات بصورٍة 
مثالیٍة بالتعاون مع األطفال 
لزیادة احتمال التزامھم بھا.

*  اخُتزلت إجابات المشاركین 

وُنّقحت بغرض التوضیح عند 

الحاجة.
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وكشف استعراض ُأجري عام 2017 لألدلة من البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل عن أنماط ھامة من التفاوتات 

القائمة بین المراھقین حسب نوع الجنس: عندما یوّفر 
الوالدان أو مقدمو الرعایة التقنیة الالزمة، ُتتاح للفتیات 

إمكانیة الوصول لإلنترنت في سن أكبر من الفتیان؛ ویكون 
دخول الفتیات على الشبكة أكثر تقییدًا وُعرضًة لإلشراف؛ 

وترتبط فكرة العمل في وظائف تقنیة المعلومات واالتصاالت 
بالفتیان أكثر منھا بالفتیات.33 

ھناك عواقب وخیمة ُمحتملة على الفتیات الُمستبَعدات 
من العصر الرقمي؛ فقد ال یتمّكّن من الوصول للخدمات 

والمعلومات عبر اإلنترنت، بما في ذلك أمور تتعلق 

بصحتھن وحیاتھن الجنسیة، كفیروس نقص المناعة البشریة، 
والبلوغ؛ وقد یواجھن عقبات تعوق مواصلتھن لتعلیمھن 

وتنمیة المھارات الالزمة لالقتصاد العالمي في القرن الحادي 
والعشرین؛ وقد ال تتوفر لھن قدرة الوصول للمعلومات 

االجتماعیة والسیاسیة التي تؤثر علیھن؛ وقد یستبعدن من 
الفرص التي تتیح لھن إسماع أصواتھن.

بعد وصولك لإلنترنت، كیف تستخدمھا؟

عادًة ما ُینظر إلى الفجوة الرقمیة من حیث الوصول 
لإلنترنت فقط – أي الذین لدیھم إمكانیة الوصول للشبكة 

انتبھ لفجوة الواجبات المنزلیة: الفجوة التي تواجھ أطفال األسر منخفضة الدخل في الوالیات المتحدة

تقدم الوالیات المتحدة مثاًال دامغًا على عدم 
المساواة الرقمیة الذي قد یواجھھ األطفال في 

البلدان ذات اإلمكانیات العالیة للوصول لإلنترنت. 
ورغم أن معظم األسر األمریكیة التي لدیھا أطفال 
في سن الدراسة (6–17 عامًا) كانت تتوفر لدیھا 
في عام 2015 إمكانیة للوصول لإلنترنت بنطاق 
عریض في المنزل، فھناك 5 مالیین أسرة لم یتح 

لھا ذلك.23

بالنسبة لبعض األسر، كان ذلك ألنھم یعیشون في 
منطقة ال توجد بھا وصالت أو توجد بھا وصالت 
بطیئة جدًا. كما كانت التكلفة أیضًا عامًال مھمًا — 
لة كان  حیث أن الدخل السنوي لألسر غیر الُموصَّ

غالبًا أقل من 50,000 دوالر أمریكي سنویًا. ولكن 
خط الّصدع المتعلق بالوصول لإلنترنت ال یتوقف 

عند الدخل: بین األسر منخفضة الدخل، تخّلفت 
األسر السوداء أو الھسبانیة عن البیضاء ذات الدخل 

المماثل بـ10 نقاط مئویة في الوصول لإلنترنت 
بالنطاق العریض.24

ماذا یعني ذلك لتالمیذ المدارس؟ في جمیع أنحاء 
البالد، یواجھ الطالب من األسر التي ال تتوفر 

لدیھا شبكة إنترنت منزلیة25 عالیة السرعة 

ما یسّمیھ واضعو السیاسات والمعلمون "فجوة 
الواجبات المنزلیة". وبما أن المناھج الدراسیة 

تعتمد بشكل متزاید على التعلم وإجراء االمتحانات 
عبر اإلنترنت، فإن الطالب ذوي الدخل المنخفض 
في المناطق ضعیفة التوصیل باإلنترنت أو من ال 
یستطیعون تحمل تكلفة النطاق العریض یصبحون 

في وضع صعب. وقد أبلغ طالب المدارس 
الثانویة عن عدم قدرتھم على إكمال العمل 

المدرسي وعن حصولھم على درجات أقل بسبب 
عدم توفر وصول منزلي سریع لإلنترنت.26

وقد سّجلت الصحافة الشعبیة حقیقة الفجوة ببالغة 
بقولھا: تقف الحافالت المدرسیة الُمزّودة بخدمة 

الواي–فاي طوال اللیل في األحیاء المحرومة 
بحیث یمكن لألطفال االتصال باإلنترنت الستكمال 

أعمالھم المدرسیة؛27 ویتجھ األطفال للمكتبات 
المحلیة وسالسل الوجبات السریعة للوصول إلى 

اإلنترنت المجانیة؛28 ویجلس األطفال على أرصفة 
المدرسة االبتدائیة المحلیة في وقٍت متأخر من 

المساء وبیدھم الھاتف الوحید لألسرة في محاولة 
لتحمیل واجب مدرسي.29 
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والمحرومون من تلك اإلمكانیة. ولكن منذ التسعینیات، 
أولى الباحثون مزیدًا من االھتمام "بالمستوى الثاني"34 من 

الفجوات التي تتجاوز إمكانیة الوصول. وعمومًا، تغطي فكرة 
المستوى الثاني االختالفات في مھارات الناس وقدراتھم على 

استخدام اإلنترنت، وأنواع األنشطة التي یمارسونھا علیھا، 
وأنماط استخدام اإلنترنت، واألجھزة المستخدمة في الدخول 

على الشبكة.35 وبعبارة أخرى، تؤثر الظروف الشخصیة 
لألشخاص — مھاراتھم وتعلیمھم وما إلى ذلك — على 

كیفیة استخدامھم لإلنترنت.

على سبیل المثال، یبدو أن مستخدمي اإلنترنت الذین یتمتعون 
بمستویات أعلى من التعلیم یستخدمون خدمات اإلنترنت 

األكثر تقدمًا — مثل التجارة اإللكترونیة واألنشطة المالیة— 
أكثر من المستخدمین بمستویات تعلیم أدنى، الذین یمیلون إلى 

قصر أنشطتھم على اإلنترنت على االتصاالت والترفیھ.36 
ولذلك، فرغم أن الفجوة الرقمیة األساسیة في الوصول 
لإلنترنت تضیق، فقد نشھد تحوُّل الفجوات الرقمیة إلى 

فجوات من المستوى الثاني على أساس التفاوت المتزاید في 
المھارات الرقمیة ونوعیة االستخدام.37

البحوث المتعلقة بفجوات المستوى الثاني بین األطفال 
شحیحة، ولكن ھناك استثناءات. في عام 2011، وجدت 
  (EU Kids شبكة أطفال االتحاد األوربي على اإلنترنت

 (Online، وھي شبكة بحثیة أجرت مقابالت مع 25,000 
طفل وآبائھم في 25 دولة أوروبیة، أن األطفال من األسر 

األكثر ثراًء یشاركون في مجموعة أنشطة أوسع من األطفال 
من األسر األقل ثراء.38 ومؤخرًا، أظھرت دراسة برنامج 

التقییم الدولي للطالب (PISA) التي أجرتھا منظمة التعاون 
والتنمیة في المیدان االقتصادي عام 2015، أنھ في جمیع 
البلدان كان الطالب من خلفیات اجتماعیة واقتصادیة أعلى 
أكثر احتماًال الستخدام اإلنترنت للحصول على األخبار أو 
معلومات مفیدة. بالمقابل، یمیل أقرانھم من األسر منخفضة 

الدخل إلى قضاء الوقت على اإلنترنت في الدردشة واللعب. 
وأشارت الدراسة إلى أن ھذه االختالفات كانت مماثلة لتلك 
التي أسفرت عنھا دراسات السكان البالغین، مما یشیر إلى 
وجود ارتباط قوي بین فجوات المستوى الثاني والتفاوتات 

االجتماعیة واألفضلیات الثقافیة األوسع.39 

یشیر كل ذلك إلى توقعات ُمقِلقة بالنسبة لألطفال األكثر 
استبعادًا، وللعالم بأسره. ویرّجح أن یستمر الذین "یملكون" 

رقمیًا في تمّلك المزید من حیث التوصیل باإلنترنت، 

والوصول إلى مجموعة من األجھزة والمھارات الرقمیة 
المتقدمة مقارنًة بمن "ال یملكون" رقمیًا، وستتوفر لھم تلك 

اإلمكانیات في وقت مبكر من الحیاة، مما یدیم دورات 
الحرمان ویعزز االمتیاز والتفضیل.40

فجوات المستوى الثاني الناشئة

ھناك اھتمام متزاید بالكیفیة التي یمكن أن تظھر بھا فجوات رقمیة 
أخرى، وما إذا كانت سُتنشئ صوامع رقمیة جدیدة تكّرس العزلة 
أو تؤدي إلى االستبعاد. وھناك فجوتان على وجھ الخصوص قد 

یكون لھما آثار على حیاة األطفال: أوًال، قفز مستخدمي اإلنترنت 
ألول مرة مباشرًة إلى األجھزة النّقالة في البلدان منخفضة الدخل؛ 
وثانیًا، النقص النسبي في المحتوى على اإلنترنت بلغات األقلیات 

وغیاب المحتوى المتعلق بمناطق واسعة من العالم، وال سیما 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كثیر من المستخدمین في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل 
من الذین ال تتوفر لدیھم إمكانیة للوصول الُمّتسق لإلنترنت 

على أجھزة الحاسب الشخصیة یستخدمون الھواتف 
الجّوالة للقفز مباشرًة إلى عصر المعلومات (انظر الشكل 

2.6). غیر أن الھواتف الجّوالة لیست "بدائل مكافئة 
وظیفیًا" ألجھزة الحاسب الشخصیة، وھي ال توفر لھؤالء 

المستخدمین إال تجربة إنترنت "من الدرجة الثانیة".41 
قد ال تكون القیود التي یفرضھا استخدام اإلنترنت 

عبر الھاتف الجّوال — خاصة للمھام المرتبطة بإنتاج 
المعلومات مثل كتابة نصوص طویلة، أو تحریر الفیدیو أو 
التصمیم42 — واضحة دائمًا للمستخدمین الجدد في البلدان 
المنخفضة الدخل. الكثیر من ھؤالء یدخلون على اإلنترنت 
ألول مرة على الھواتف الجّوالة، وقد ال یعرفون "إلى أي 
درجة تقُصر فیھا تجربتھم تلك على اإلنترنت عن تجربة 

اإلنترنت القائمة على جھاز حاسب".43

في الوالیات المتحدة، أظھرت األبحاث التي أجریت على 
استخدام الھواتف الذکیة من ِقَبل المراھقین أنھ من المرّجح أن 
یدخل الذین ینتمون ألسر منخفضة الدخل على اإلنترنت عبر 

أجھزتھم النّقالة.44 وباإلضافة لذلك، فإن األطفال في األسر 
منخفضة الدخل الذین ال تتوفر لدیھم إمكانیة الوصول إلى 

اإلنترنت إال عن طریق األجھزة النّقالة یستخدمون تلك األجھزة 
بشكٍل أقل تواترًا، ولمجموعة أضیق من األنشطة.45

بینما تتضاءل الفجوة في 
الوصول لإلنترنت، قد تتحول 
الفجوات الرقمیة إلى فجوات 

من المستوى الثاني.

"
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 Global) وتشیر النتائج من مشروع أطفال العالم على اإلنترنت
Kids Online) (انظر اإلطار على الصفحة المقابلة) إلى 

أن تجربة المستخدم لألطفال الذین یدخلون على اإلنترنت عبر 
الھاتف الجّوال فقط قد تختلف عن اآلخرین ألن "الشاشة الصغیرة 

ُتِحد من كمیة وتعقید المحتوى الذي یمكن رؤیتھ بسھولة". على 
سبیل المثال، عند البحث عن معلومات عبر اإلنترنت، "یمیل 

مستخدمو الھاتف الجّوال إلى استعراض المحتوى سریعًا بدًال من 
معالجتھ وتحلیلھ بشكل أعمق".46

نظرًا لدور التقنیات النّقالة في توصیل األطفال في بعض 
المناطق األقل توصیًال باإلنترنت في العالم (انظر اإلطار: 

توصیل شباب أفریقیا)، ھناك مخاوف واضحة من أن توفیر 
تجربة "من الدرجة الثانیة" لألطفال على اإلنترنت قد یحّفز 

أشكاًال جدیدة من عدم اإلنصاف.

واستجابًة لمشاكل الوصول لإلنترنت في بعض أسواق 
الدخل األدنى وإمكانیة الوصول األدنى، یقدم بعض 

موفري المحتوى العالمیین خطط بیانات مجانیة أو بأسعار 
مخفَّضة. كما الحال مع خطط "التكلفة صفر" التي تعفي 

زیارة بعض المواقع من رسوم استھالك البیانات.47 تسمح 
ھذه المبادرات للعمالء الذین یجدون تكالیف البیانات باھظة 

بالوصول إلى محتوى ُمحّدد مجانًا أو بتكلفة منخفضة 
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في عام 2016، كان %56 
من المواقع على اإلنترنت 

باللغة اإلنجلیزیة.

“

عند االشتراك مع بعض موفري الخدمات. ومن األمثلة 
 Facebook’s) على ذلك األساسیات المجانیة لفیسبوك

 Wikipedia) وویكیبیدیا زیرو (Free Basics
 Google Free)48 ومنطقة غوغل الحرة (Zero
Zone) باإلضافة إلى شبكة إنترنت األشیاء الجیدة 

(IoGT) التابعة للیونیسف والتي توفر (ضمن شراكة مع 
شبكة من مشغلي شبكات الھاتف المحمول ومع األساسیات 

المجانیة لفیسبوك) معلومات للسكان المحتاجین في 60 
بلدًا و12 لغًة بشأن قضایا مثل حقوق األطفال، واألمان 

على اإلنترنت، وصحة األمھات، والنظافة الصحیة، 
واألوبئة، والمھارات اإلیجابیة في تربیة األطفال. توفر 

ھذه البرامج خدمات إنترنت بأسعار معقولة للمستخدمین 
الذین قد ال یتمّكنون — دونھا — من تحصیل أي خدمة 

إنترنت على اإلطالق.

ولكن برامج التكلفة صفر ال تنجو من االنتقاد. فالبعض 
ُیثیر المخاوف من أن الملیار التالي من مستخدمي 

اإلنترنت، من البالغین واألطفال على حٍد سواء، قد ال 
یجدون أنفسھم في شبكة إنترنت تشاركیة شاملة یكون 

بوسعھم المساھمة فیھا، بل في شبكة إنترنت حیث "لن 
یكون ھناك الكثیر مما یمكنھم القیام بھ، باستثناء النشر 

على شبكات التواصل االجتماعي واستھالك وسائل 
اإلعالم عبر تطبیقات وخدمات ومنصات طّورھا عدد قلیل 

من الالعبین الكبار من بلدان معّینة.49

غیاب المحتوى واللغات ذات الصلة

وإلى جانب قضایا القدرة على تحّمل التكالیف وإمكانیة 
الوصول، ھناك حاجز آخر یواجھھ الملیارات من غیر 

لین بالفضاء الرقمي — وھو عدم وجود محتوى مفید  الُموصَّ
على اإلنترنت بلغتھم األم.50 قد یؤدي ذلك لتثبیط المستخدمین 

المحَتملین عن محاولة الدخول على اإلنترنت أو یحول دون 
تمّكنھم من قیاس فائدة وأھمیة اإلنترنت بشكٍل مباشر.51 

ویثیر ذلك قلقًا آخر: وھو أن غیاب المحتوى الذي یخاطب 
األطفال بشكل مباشر ویستحضر سیاقاتھم الثقافیة المختلفة 
وتجاربھم الخاصة قد یؤدي إلى توسیع الفجوات المعرفیة.

بطبیعة الحال، شبكة اإلنترنت الیوم متعددة اللغات أكثر بكثیر 
مما كانت علیھ في بدایة ھذا القرن. ولكن في عام 2016، 
استحوذت 10 لغات فقط على غالبیة مواقع الویب، وكان 

للغة اإلنجلیزیة وحدھا نصیب األسد: 56% من المواقع.52

ویمكن ألدوات الترجمة (مثل "ترجمة غوغل" التي تدعم 
حالیًا 103 لغات) المساعدة في ھذا الصدد، ولكنھا ال تزال 
ال تغطي كثیرًا من سكان العالم،53 وال سیما المستخدمین في 

البلدان منخفضة الدخل.54 ومع ذلك، یمكن لنظام الترجمة 
اآللیة العصبوني من غوغل، الذي یھدف لزیادة دقة وطالقة 
خدمة ترجمة غوغل، أن یضع معیارًا عالیًا للترجمة اآللیة 

في المستقبل. یوفر النظام ترجمة أفضل للغة المحكیة، 
ویمكنھ ترجمة لغات نادرًا ما ُتكَتب، مثل لغة كریول ھاییتي 

ولغة إینو الیابانیة. وسُیحدث ذلك فارقًا كبیرًا في سیاق 
العمل اإلنساني على سبیل المثال، حیث یمكن أن یواجھ 

عمال اإلغاثة صعوبات في التواصل مع األطفال واألسر 
المحتاجة،55 أو في سیاق المھارات والتعلم، 

أطفال العالم على اإلنترنت 

  (GKO) مشروع أطفال العالم على اإلنترنت
Global Kids Online ھو مشروع بحثي 

وشبكة لدعم الجھود العالمیة إلجراء بحوث دقیقة 
وقابلة للمقارنة حول استخدام األطفال للتقنیة 
الرقمیة. یتم تنسیق المشروع من ِقَبل مكتب 

الیونیسف للبحوث (إینوسنتي) باالشتراك مع كلیة 
لندن لالقتصاد وشبكة االتحاد األوروبي لألطفال 

على اإلنترنت. یوفر المشروع أدوات بحثیة 
قویة وُمجّربة جیدًا (مسح أساسي، وأدلة منھجیة، 

وبروتوكوالت نوعیة) لدعم البحوث الجیدة 
حول تجارب األطفال على اإلنترنت والتي یمكن 

استخدامھا للتأثیر على السیاسات أو البرمجة 
وإفادة جھود الحمالت والمناصرة.

وُینّفذ كل مشروع من مشاریع الشبكة من ِقَبل 
شریك محلي لضمان مالءمة السیاق وتحقیق 
األثر الوطني. منذ عام 2016، تم استطالع 
ما یقرب من 10,000 طفل و5,000 من 
اآلباء في 10 بلدان من خالل عمل المكاتب 

الُقطریة التابعة للیونیسف ومؤسسات البحوث 
في األرجنتین والبرازیل وبلغاریا وشیلي وغانا 
والجبل األسود والفلبین وصربیا وجنوب أفریقیا 

وأوروغواي.
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حیث یمكن أن تصل الترجمة الفوریة للدورات الجماعیة 
المفتوحة على اإلنترنت (MOOCs) — التي توفر 

وسیلة مجانیة ومرنة لتعلم مھارات جدیدة — إلى السكان 
المحرومین أو قاطني المناطق النائیة.

تعكس الثغرات في المحتوى لیس فقط الكیفیة التي ُتمثَّل 
بھا على اإلنترنت حیاة المستخدمین ومخاوفھم، ولكن أیضًا 

من ُیمكنھ إنشاء المحتوى.56 وباستخدام مثال ویكیبیدیا، 
أظھر معھد أكسفورد لإلنترنت (OII) حجم ھذه الثغرات 

في المحتوى وإنشاء المحتوى. ویكیبیدیا ھي "أكبر 
مستودع في العالم للمحتوى الذي ُینشئھ المستخدمون، 

واألكثر استخدامًا كذلك"57، حیث یبلغ متوسط عدد 
مشاھدات صفحاتھا شھریًا أكثر من 18 ملیار مشاھدة.58 

وھي منصة تمّكن (نظریًا على األقل) أي شخص یملك 
وصوًال لإلنترنت أن ُینشئ أو یعّدل مقاالتھا.

ومن الجدیر بالذكر أن تخطیط معھد أكسفورد لإلنترنت 
لمقاالت ویكیبیدیا ُیظھر تفاوتًا جغرافیًا ملحوظًا في 

المحتوى. ففي عام 2014، ُوجد أن معظم المقاالت التي 
جرى تخطیطھا ضمن نسخ الّلغات الـ44 المتوفرة ترّكز 
على أماكن وأحداث وأناس في أمریكا الشمالیة وأوروبا 

وأسترالیا وأجزاء معّینة من آسیا كالھند والیابان.

األثر المحتمل للذكاء االصطناعي على األطفال
 بقلمي ساندرا كورتیسي وأورس جاسر

على مدى السنوات القلیلة الماضیة، بدأت التقنیات القائمة على الذكاء 
االصطناعي (AI) في تغییر حیاتنا الیومیة، ویتم طرحھا بوتیرة 

متسارعة لیس فقط في بیئات العمل ولكن أیضا في المنزل والمدرسة.

إن Hello Barbie وGreen Dino ھما مثاالن للُّعب التي تحمل 
بعض الذكاء الصناعي التي دخلت إلى منازل بعض األطفال، وھناك 

غیرھا الكثیر قید التطویر في جمیع أنحاء العالم — بما في ذلك 
دبادیب قادرة على االتصال باإلنترنت وفیھا میكروفونات مضّمنة، 
أو كامیرات، أو أجھزة استشعار، أو غیرھا من التقنیات المشّبكة. 

وقد تكون ھذه األلعاب ذات الذكاء االصطناعي مسلیة، وربما تساعد 
في تطویر اللغة والتعلم االجتماعي والعاطفي، لكنھا قد تثیر مخاوف 

خطیرة تتعلق بالخصوصیة والسالمة، خاصًة عندما تكون متصلة 
باإلنترنت.

بالنسبة لألطفال األكبر سنًا، تلعب التقنیات القائمة على الذكاء 
االصطناعي دورًا متزاید األھمیة في التعلم، سواء أكانوا یدرسون في 

مؤسسات تعلیمیة رسمیة أو یتفاعلون مع منصات تفاعلیة على اإلنترنت 
أو مع ألعاب متقدمة أو ما شابھ ذلك في بیئات تعلم فردیة أو جماعیة. 

ومرة أخرى، فإن تقنیات التعلیم المعتمدة على الذكاء االصطناعي، بما 
في ذلك المعلمون الرقمیون ذوو الذكاء االصطناعي ومساعدو التعلم 
والبرامج التعلیمیة الشخصیة، توفر فرصًا رائعة للمتعلمین الصغار 

وتؤدي إلى نتائج تعلیمیة أفضل. وفي الوقت نفسھ، فإن التفاعل المعقد 
بین مجموعات البیانات والخوارزمیات التي تشّغل ھذه األنظمة المغلقة 

یثیر أسئلة ملحة بشأن التحیز والتمییز، فضًال عن المسائل المتعلقة 
بالشفافیة والمساءلة. وعالوة على ذلك، وربما بشكل أساسي جدًا، فإنھ 
في غیاب الضمانات المناسبة والحمایة القانونیة والسیاسات السلیمة، قد 
نجد أن التقنیات المعتمدة على الذكاء االصطناعي تؤدي إلى زیادة تفاقم 

أوجھ عدم المساواة بین األطفال والشباب، مما یؤدي إلى فجوة رقمیة 
أعمق وأشد تأثیرًا في تشكیل مخرجات التعلم والفرص المستقبلیة للشباب 

لیتمكنوا من النماء واالزدھار.

إن المخاطر مرتفعة، والفوائد المحتملة مرتفعة أیضًا، واألمر مسؤولیة 
مشتركة بین شركات الذكاء االصطناعي ومقدمي الرعایة والمربین 

وصانعي السیاسات لضمان تصمیم التطبیقات القائمة على الذكاء 
االصطناعي التي یستخدمھا األطفال ونشرھا بطرق تقّوي الجوانب 

اإلیجابیة وتتجنب المزالق.

ساندرا كورتیسي ھي مدیرة الشباب واإلعالم، وأورس جاسر ھو المدیر 
التنفیذي، وكالھما یعمل في مركز بیركمان كالین لإلنترنت والمجتمع 

في جامعة ھارفارد. ومنذ عام 2010، یتعاون مركز بیركمان كالین مع 
الیونیسف لتعزیز الفھم الشامل لتأثیر التقنیات الرقمیة على حیاة األطفال. 

http://www.digitallyconnected.org :للمزید
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كثیرًا ما یكافح الشباب الذین یعیشون في أجزاء كثیرة من أفریقیا وآسیا، مثل ھؤالء الفتیات في السودان، للعثور على معلومات ذات صلة بحیاتھن وتكون بلغتھن على اإلنترنت. 
UNICEF/UNI166091/Noorani © الحقوق محفوظة
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بینما كانت بعض المناطق، مثل أفریقیا، ممثلة تمثیًال 
ناقصًا إلى حد كبیر. وفي الواقع، كانت المعلومات 

حول العدید من البلدان في أفریقیا وآسیا مكتوبًة بلغة 
غیر محلیة، غالبًا اإلنجلیزیة — لكن أحیانًا الفرنسیة 
أو األلمانیة. وذھب الباحثون إلى أنھ، على ویكیبیدیا، 

"ُیعّرف الجنوب وُیوصف — إلى حد كبیر — من ِقَبل 
اآلخرین." 59

ویكیبیدیا لیست إال شریحة صغیرة من اإلنترنت. لكن 
الثغرات في مضمونھا تؤكد على أن زیادة إمكانیة الوصول 

لإلنترنت قد ال تقلل بالضرورة من عدم المساواة في 
الوصول إلى المعلومات وإنتاجھا.60 وتسلط تلك الثغرات 

الضوء على ضرورة أن تتجاوز السیاسات المتعلقة 
بالفجوات الرقمیة مسألة الوصول لإلنترنت، وأن تعمل على 
تزوید األطفال بالمھارات والتعلیم واألدوات التي تمّكنھم من 
المشاركة في المجال الرقمي كُمبدعین ولیس فقط كمستھلكین 
للمحتوى، بحیث یكون بوسعھم التطلع ألكثر من مجرد البقاء 

عالقین في دوامة من وسائل اإلعالم االجتماعیة وأشرطة 
ر."61 الفیدیو لـ "كالٍب تغنِّي وجماٍل تشخِّ

الفقر المعلوماتي

یتجلى االستبعاد الرقمي بطرق متنوعة في حیاة الطفل — على 
المدى القصیر والطویل. وُیحَرم الطفل الذي ال ُیمكنھ الحصول على 

المعلومات — سواًء كان ذلك من صحیفة، أو تلفزیون، أو شبكة 
اإلنترنت — من فرصة عادلة لتطویر وضعھ أو تحسین حالتھ. تخّیل 
فتاة تعیش في أسرة ریفیة فقیرة في أي مكان في العالم. كیف تتنافس 

مع نظیراتھا المحظوظات في الفصل الدراسي، أو في وقت الحق في 
الوظیفة، إذا لم تكن ُمزّودة بنفس إمكانیة الوصول إلى المعلومات عن 

العالم؟ ما ھي فرص حصولھا على عمل بدون إمكانیة متكافئة للوصول 
إلى مواقع الشبكات االجتماعیة، ومنصات التعلم، ومواقع اإلعالنات عن 

الوظائف على اإلنترنت؟

ُیسھم مكتب االبتكار التابع للیونیسف في البحوث حول إیجاد حلول 
لمشكلة "فقر المعلومات" الحقیقیة جدًا. ویستند نھجھ إلى فكرة أن 

الوصول إلى المعلومات ھو حق — ویؤدي إلى فرص ونتائج أفضل 
لألطفال ومجتمعاتھم. ُیسھم الحرمان من ھذا الحق في توسیع وتمدید 

الثغرات القائمة في الفرص المتاحة لألطفال، مما یجعل وضع أشد 
الفئات حرمانًا أكثر سوءًا ویكّرس دورات الفقر بین األجیال.

ولكن كیف یتم قیاس الفقر المعلوماتي للطفل؟ ینبغي أن ُتؤخذ في 
االعتبار مئات العوامل التي تتغّیر باستمرار، مع مالحظة أن البیانات 

المتوفرة قلیلة. في البدایة، من ھم األطفال األكثر حرمانًا من المعلومات 
وأین ُیوجدون؟ ما ھي األسباب والعوائق الكامنة التي تعوق الوصول 

لإلنترنت؟ ولماذا ُیعِرض بعض أولئك الذین لدیھم إمكانیة الوصول عن 
استخدمھا؟ حتى اآلن، تشمل أبعاد الفقر المعلوماتي: التوفر، والوصول، 

واالستخدام، والمرونة، والرسم البیاني االجتماعي، والمحتوى، 
والمھارات.

وقد یساعد التعلم اآللي، وتولیفة من المصادر الجدیدة للبیانات — مثل 
صور األقمار الصناعیة، وبیانات الھاتف الجّوال، ووسائل اإلعالم 

االجتماعیة، وتحلیالت عملیات البحث على اإلنترنت — مع المصادر 
التقلیدیة، في توفیر طریقة للقیاس. سیؤدي تحدید ھذا الفقر بشكٍل 

یمكن قیاسھ إلى توفیر أداة قیمة للدعوة لتطویر البرامج والتأثیر على 
السیاسات وتخصیص الموارد.

تجري حالیًا مشاریع تجریبیة بشأن الفقر المعلوماتي في البرازیل 
ولیبیریا وموزامبیق. ففي لیبیریا، على سبیل المثال، بناًء على الدروس 

الُمستخلصة من أزمة إیبوال — أي كیف أسھم نقص المعلومات عن 
المرض في انتشاره — یعمل قسم االبتكار التابع للیونیسف مع الشركاء 
لقیاس أثر الوصول إلى المعلومات عبر القطاعات المختلفة، مع التركیز 

بشكٍل خاص على الصحة والقدرة على الصمود.

ولتحقیق فھٍم أفضل الحتیاجات الشباب في المجتمعات المحلیة الضعیفة، 
یقوم مشروع تجریبي في موزامبیق بتحدید كیفیة تأثیر الوصول إلى 

القنوات الرئیسیة للمعلومات المتاحة لھم (التلفزیون واإلذاعة واألسرة 
والھاتف) على قراراتھم والنتائج المتحققة بشأن قضایا الحیاة والموت 

مثل المالریا وزواج األطفال.

العالم الذي ال یوجد فیھ فقر في المعلومات یمكن أن یكون عالمًا یمتاز 
بقلة انتشار األمراض المعدیة؛ وبرؤى أفضل حول الكیفیة التي یمكن 
بھا للتعلیم الرقمي تحسین نتائج التعلم ألكثر األطفال حرمانًا وتعجیل 

تحّققھا؛ وتقلیل التفاوت بین الجنسین؛ وتحسین اإلدماج المالي — على 
سبیل المثال ال الحصر.
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معالم الطریق إلى األمام

لكي یتمّكن األطفال من االزدھار، ولیس فقط البقاء على قید 
الحیاة، في العالم الرقمي، فإنھم یحتاجون إلى مجموعة جدیدة 

من األدوات. وسواًء أطِلق على ھذه األدوات "محو األمیة 
الرقمیة" أو "المواطنة الرقمیة" (انظر الفصل 5)، فإن ھذه 

األدوات تتجاوز بكثیر القدرة الفنیة البسیطة مثل مھارات 
االستخدام. ُتِعّد ھذه األدوات األطفال لتقییم المعلومات التي 
یجدونھا على اإلنترنت؛ وفھم ما یعنیھ التواصل االجتماعي 
عبر اإلنترنت؛ والتصرف بمسؤولیة والحفاظ على سالمتھم 
على اإلنترنت؛ والدفاع عن مصالحھم ومصالح مجتمعاتھم؛ 

وتحسین تعلمھم؛ وتطویر مواھب ومھارات جدیدة. 

سیتمتع األطفال الذین تتوفر لدیھم ھذه األدوات بمیزة في 
مجتمع قائم على المعرفة.

وھناك حاجة أیضًا إلى اتخاذ إجراءات في مجال السیاسات 
لتحسین التعلیم، ورفع مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة، 

وتعزیز األسس غیر الرقمیة لألطفال، كي یتسنى لھم تحقیق 
أقصى استفادة من الوصول لإلنترنت. ویؤكد كٌل من تقریر 

التنمیة في العالم لعام 2016: المكاسب الرقمیة الصادر عن 
البنك الدولي وتقریر حالة الوصول لإلنترنت لعام 2015 
الصادر عن فیسبوك أھمیة المھارات التأسیسیة مثل جودة 
التعلیم والتعلم والتدریس لتھیئة الظروف لیس فقط لزیادة 

تبّني اإلنترنت ولكن أیضًا لتحسین جودة استخدامھا.

 أول جیل كوبي على اإلنترنت

لقد تغیر شيٌء ما في شوارع كوبا. بعد المدرسة وفي عطلة نھایة األسبوع، 
وفي المتنزھات وعلى الطرق، یمكن رؤیة مجموعات من األطفال منھمكین 
في الدردشة عبر مكالمات فیدیو مع األقارب واألصدقاء، أو یلعبون األلعاب 
التي یلعبھا األطفال في كل مكان تقریبًا على اإلنترنت. ھذا منظٌر مألوف في 
معظم أنحاء العالم، ولكن في كوبا لم یكن من الممكن تصوره قبل عامین فقط.

ذلك ألن األمر تطّلب االنتظار حتى عام 2015 لكي توفر الحكومة نقاط 
الواي فاي مقابل رسوم في األماكن العامة بجمیع أنحاء الجزیرة. وبحلول 

نھایة عام 2016، تم إنشاء أكثر من 600 مساحة جماعیة لتصّفح اإلنترنت 
وإقامة أكثر من 300 نقطة واي فاي ساخنة عامة. لقد نقلت ھذه المبادرة 

الوصول لإلنترنت لكٍل من البالغین واألطفال نقلًة كبیرة. ووفقًا لألرقام 
الرسمیة، ُیجَرى حوالي 250 ألف اتصال بنقاط الواي فاي كل یوم.62

أثبتت النقاط الواي الفاي، التي تسمح بالوصول إلى المواقع الدولیة، أنھا 
مرغوبة من ِقَبل الشباب الكوبي: یقول دییغو، البالغ من العمر 14 عامًا من 

ھافانا: "االتصال باإلنترنت من أروع ما یكون اآلن. شراء بطاقة إنترنت 
أفضل من شراء قمیص تي–شیرت جدید. إذا كنت ال تدخل على اإلنترنت، 

فأنت طرید، أنت في عداد المفقودین".

غیر أن ھذا لیس اللقاء األول لألطفال الكوبیین مع عالم اإلنترنت. فمنذ عام 
1987، یوفر نظام نادي الشباب (Joven Club) للشباب بوابًة إلى تقنیة 

العالم الرقمي في بلد ال ُتعّد فیھ أجھزة الحاسب الشخصیة والوصول إلى 
اإلنترنت أمرًا شائعًا. وفي الوقت الحاضر، یزور ما یقرب من 4,000 طفل 

ومراھق63 أكثر من 600 ناٍد كل یوم لحضور الدورات، ولتصّفح 

المواقع الوطنیة التي تتضّمن محتوًى تعلیمیًا معَتمدًا من ِقَبل الدولة ویشمل 
عناصر ُمدمجة لحمایة الطفل، والوصول إلى محتوى ترفیھي وتعلیمي.

جنیفر، 17 عامًا، ھي واحدة من ھؤالء الشباب: "على اإلنترنت، یمكنني 
العثور على معلومات للمدرسة في إكیورید (EcuRed) [الموسوعة 
الكوبیة] وكذلك الدردشة مع الناس. اإلنترنت تفتح لنا عالمًا آخر خفیًا. 

إنھا مثیرة".

بعیدًا عن مثل ھذه النقاط الرسمیة للوصول إلى اإلنترنت، وبشكٍل یعكس 
ثقافة الجزیرة في تدبیر األمور بجھود ذاتیة، یقوم العدید من الشباب الكوبیین 
أیضًا "بالتوصیل" خارج شبكة اإلنترنت، وذلك عن طریق مبادلة المحتوى 
عبر شبكة البلوتوث أو شراء "باكیتات" أحجامھا بالتیرابایت — وھي حزٌم 
من البرامج التلفزیونیة، واألفالم، ومقاطع الفیدیو، والمجالت، والتطبیقات، 

ُمخّزنة على محركات أقراص صلبة أو ذاكرات فالش (USB). إزاء 
الشعور بالقلق بسبب المحتوى غیر المناسب في بعض األحیان في ھذه 
الِحَزم، یقوم نادي الشباب بتوزیع حزمة "موشیال" الخاصة بھ من مواد 

المعلومات والترفیھ. تتمیز تلك الحزم بالمحتوى اآلمن الذي یسعى إلى تعزیز 
أنماط الحیاة الصحیة والتنمیة الروحیة.

تعیش كوبا اآلن فجر عصرھا الرقمي — والحكومة ملتزمة بمواصلة زیادة 
التوصیل باإلنترنت. ُیعّد العمل اآلن على استشراف الفرص المتاحة لألجیال 
القادمة من األطفال، فضًال عن تدّبر المخاطر المحتملة التي قد تھددھم، إنھا 

مھمة كبیرة للجمیع في كوبا.
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كما أن محو األمیة أمٌر أساسي كذلك. وحسبما أّكدت 
دراسة برنامج التقییم الدولي للطالب (PISA) التابع 
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة لعام 2015، فإن 

ضمان حصول كل طفل على "مستوى أساسي من 
الكفاءة في القراءة والریاضیات سیكون لھ مردود أكبر 

في خلق فرص متساویة في عالم رقمي مقارنًة بما یمكن 
تحقیقھ من خالل توسیع أو دعم الوصول إلى األجھزة 

والخدمات ذات التقنیة العالیة".64

ولكن التقنیة ستلعب دورًا بالتأكید، ومن الُمرّجح أن تكون 
ھناك حاجة إلى العمل من جانب الدولة لسد الثغرات في 

مجال االتصاالت. وسیشّكل تحقیق الوصول المتكافئ 
لإلنترنت تحدیًا كبیرًا في بعض المجتمعات األقل 

اتصاًال. فعلى سبیل المثال، وبالنسبة ألولئك األشخاص 
الذین یعیشون على دخل أقل من دوالرین في الیوم في 
بلدان مثل الھند وجمھوریة تنزانیا المتحدة، فإن متوسط 
تكلفة ھاتف ذكي تشكل نسبة 16% من مجموع دخلھم 
السنوي.65 وحتى لو أصبحت الھواتف الجّوالة المزودة 

بقدرات الدخول على شبكة اإلنترنت أیسر مناًال، فإن 
الفقراء المدقعین سیظلون مجبرین على مقارعة التكالیف 
المرتفعة لالتصاالت وخدمات البیانات.66 وتشیر تقدیرات 

رابطة النظم العالمیة لالتصال GSMA إلى أن نسبة 
90% من المشتركین الجدد المتوّقعین بحلول عام 

2020 في أنظمة الھاتف الجّوال (والذین سیبلغ عددھم 
نحو ملیار مشترك) سیأتون من "األسواق النامیة"، 

كما ُتقر التقدیرات بأن توفیر الخدمات النّقالة بأسعار 
معقولة وتوسیع نطاق تغطیة الشبكة لتشمل فقراء الریف 

ھي تحدیات حقیقیة وصعبة على الطریق نحو تحقیق 
الوصول الشامل والمیسور إلى اإلنترنت.67 

وكما ُیشیر تقریر البنك الدولي لعام 2016 بشأن 
المكاسب الرقمیة، فإن توسیع نطاق شبكات االتصاالت 

في البلدان منخفضة الدخل، التي تقوم أساسًا على شبكات 
جّوال یبنیھا القطاع الخاص، قد یترك ثغراٍت في "البنیة 
التحتیة األساسیة" لتوفیر شبكات عالمیة عالیة السرعة 

لبلٍد ما، وال سّیما في المناطق الریفیة. 

بدون التزام من جانب الدولة، 
سیتخلف األطفال أكثر عن 

الركب. 

"

تحضر الفتیات دروسًا في استخدام الحاسب في مدینة ھوره، غرب البنغال. وتشكل النساء والفتیات 29% فقط من تعداد مستخدمي اإلنترنت في الھند.
UNICEF/UN063162/ALTAF AHMAD © الحقوق محفوظة
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توصیل شباب أفریقیا

ستشھد أفریقیا تضاُعف عدد سكانھا من الشباب من 240 ملیون نسمة 
في عام 2016 إلى 460 ملیون نسمة في عام 2050 69 — وھي طفرة 
شبابیة ستتزامن مع الثورة العالمیة في مجال االتصال وھي في أوجھا. ما 

ھي النتیجة المحتملة الغتنام ھذه الفرصة؟ ُیمكن أن تستفید النسبة العالیة من 
الشباب (15 - 24 سنة) في المنطقة من التوسع في النطاق العریض للعمل 

في االقتصاد الرقمي العالمي.

ولكن بالنظر إلى االتجاھات واألدلة الحالیة حتى اآلن، ما احتمال حدوث ذلك؟

یعتمد ذلك على ما إذا كان الشباب ستتوفر لدیھم القدرات (والوسائل) الالزمة 
للوصول لإلنترنت، والمھارات الرقمیة لشق طریقھم فیھا، واألساس التعلیمي 
لالستفادة من الفرص المتوفرة علیھا. كما یجب أن تكون الوظائف نفسھا، أو 

المناخ الذي یعزز روح المبادرة، متاحًا أیضًا.

أوًال، التوصیل. الیوم، حوالي 1 من كل 10 أشخاص فقط من الذین یعیشون 
في مناطق تغطیھا شبكات الجیل الثالث في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

یشتركون في الواقع في خدمة 3G النّقالة ذات النطاق العریض. ومن المقدر 
أنھ، بحلول عام 2020، سیتم ربط نحو اثنین فقط من كل خمسة أفارقة 

بالنطاق العریض.70 أساسًا عبر األجھزة النّقالة. وھناك بلد افریقي واحد 
(نیجیریا) من بین البلدان العشرة التي ستضیف أكبر عدد من المشتركین في 

الخدمة النّقالة بحلول عام 2020. 71

ومن المرّجح أن یكون للتوسع الحضري السریع تأثیر معّقد على قدرة الشباب 
األفارقة على الوصول لإلنترنت. في عام 2013، كان اثنان من كل خمسة 
أشخاص في أفریقیا یعیشون في المدن؛72 وبحلول عام 2050، سیرتفع ھذا 

المعدل إلى ثالثة من كل خمسة.73 سیكون احتمال حصول الشباب في المناطق 
الحضریة على تغطیة الجیل الثالث (3G ) أكبر، ولكنھم قد یكونون أقل حظًا 

في الحصول على عمل أو وسائل أخرى لتعزیز قدرتھم على تحّمل تكلفة تقنیة 
الوصول لإلنترنت. ومع وجود العدید من الشباب األفارقة الذین یعملون الیوم 
في االقتصاد غیر الرسمي، فإن استخدام األجھزة النّقالة للوصول إلى فرص 

للعمل سیتطلب تحوًّال في النموذج الحالي.

سیتیح الوصول الرقمي، ألولئك الشباب األفارقة الذین یتوفر لدیھم، منفذًا 
للشباب المتحضر والمتعلم لجعل أصواتھم مسموعة وسیوفر لھم منبرًا للمطالبة 

بأن تستجیب الحكومات لشواغلھم. إن تجھیز الشباب األفارقة بالمھارات 
الرقمیة الیوم لشق طریقھم في عالم الغد ُیعّد أمرًا بالغ األھمیة لمستقبلھم.

ویختلف ھذا المسار كثیرًا عن المسار الذي حدث 
بالفعل في معظم البلدان مرتفعة الدخل، والذي استند إلى 

استثمارات أّولیة قادتھا الدولة في البنیة التحتیة لشبكة 
الھاتف، تبعھا بعد اكتمال ذلك مشاركة القطاع الخاص 
وظھور شبكات الھاتف الجّوال واإلنترنت. وكما یؤكد 
الخبراء، فبدون وجود التزام تقوده الدولة یكّمل الحلول 
القائمة على السوق والقطاع الخاص، سیتخلف األطفال 
ل رقمیًا وسیتعرضون لخطر  عن الركب في عالم ُموصَّ

كبیر یتمثل في مزید من االستبعاد والتھمیش.

وأخیرًا، فإننا ال نبالغ مھما أّكدنا على الحاجة إلى مزید 
من البیانات المتعّمقة إلدراك الجوانب المختلفة في 

حیاة األطفال في العصر الرقمي. ھناك نقص خطیر 
في جمع البیانات الشاملة على المستویات القطریة 

واإلقلیمیة والعالمیة بشأن كیفیة وصول األطفال إلى تقنیة 
المعلومات واالتصاالت واستخدامھم لھا. 

وما لم ُتوّثق تلك المعلومات بشكل یستند إلى األدلة، 
فسیظل أصحاب المصلحة، بمن فیھم واضعو السیاسات، 

ُیعانون من الفھم المحدود ألوجھ عدم المساواة الرقمیة 
التي یواجھھا األطفال، وكنتیجة لذلك، فسیظلون غیر 

قادرین على اتخاذ إجراءات فعالة.
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لون باإلنترنت؟ قسم خاص: ما الذي یفعلھ األطفال الُموصَّ

لون في العالم ھم الرّواد الرقمیون: وفي البلدان ذات المستویات العالیة نسبیًا من إمكانیة الوصول  األطفال الُموصَّ
لإلنترنت، عادًة ما یفوق عدد السكان المتصلین الذین تتراوح أعمارھم بین 15 و24 عامًا العدد اإلجمالي للسكان 
الموصلین من جمیع الفئات العمریة األخرى.74 البیانات نادرة عن المستخدمین الذین تقل أعمارھم عن 15 سنة، 

ولكن األدلة الُمستقاة من عدٍد من البلدان تشیر إلى أنھم غالبًا ما یستخدمون اإلنترنت بمعدل مماثل للبالغین الذین تبلغ 
أعمارھم 25 سنة فما فوق، أو حتى بمعدل أعلى من ذلك.75

العدید منھم على اإلنترنت طیلة الوقت: في سیاقات الدخل 
المرتفع، أصبح من الصعب "رسم حد فاصل بین الوجود 

على اإلنترنت والوجود خارجھا" في حیاة األطفال.76
ففي الوالیات المتحدة على سبیل المثال، ھناك 92% من 
األطفال بسن 13 إلى 17 عامًا یذكرون أنھم یستخدمون 

اإلنترنت یومیًا. فاألجھزة النّقالة، وخاصًة الھواتف الذكیة 
— حیث یمتلك 7% من األطفال في ھذه الفئة الُعمریة 
ھواتف ذكیة — تمّكن بعضھم من البقاء على اإلنترنت 

"باستمرار تقریبًا."77 والصورة مشابھة في أوروبا، حیث 
یمكن لألطفال الوصول إلى اإلنترنت من مواقع متعددة 

وباستخدام أجھزة متعددة،78 وخاصة الھواتف الذكیة ولكن 
أیضًا أجھزة الحاسب المكتبیة والمحمولة واللوحیة وأجھزة 

األلعاب.

إنھم أصغر سنًا وأكثر استخدامًا لألجھزة النّقالة: تشیر األدلة 
الُمستَمدة من البلدان ذات اإلمكانیات العالیة للوصول لإلنترنت 
إلى أن األطفال یدخلون اإلنترنت في سن أصغر من أي وقت 
مضى. ففي بلغاریا، على سبیل المثال، في عام 2010 كان 

العمر الذي یستخدم فیھ األطفال اإلنترنت ألول مرة عادًة 
ھو 10 سنوات، ولكنھ انخفض إلى 7 سنوات بحلول عام 
79.2016 وفي الصین، شّكل األطفال دون سن العاشرة 

2.9% من جمیع مستخدمي اإلنترنت في عام 2016، بعد 
وفي البرازیل، ارتفعت  أن كانوا 2.7% في عام 2015. 80

نسبة مستخدمي اإلنترنت في الفئة العمریة 9–10 سنوات 
من 35% في عام 2012 إلى 37% في عام 2013. 81

ولیس من غیر المألوف أن یمتلك األطفال الذین لم یبلغوا حتى 
سن المراھقة بعُد ھواتفھم الجّوالة الخاصة. وقد وجدت دراسة 

استقصائیة ُأجریت في الجزائر ومصر والعراق والمملكة 
العربیة السعودیة في عام 2013 أن عمر 10 أو12 عامًا 

ھو العمر األكثر شیوعًا لتلّقي أول ھاتف جّوال.82

وفي عام 2015، كان سن العاشرة ھو العمر الُمعتاد القتناء 
الطفل لھاتف جّوال ألول مرة في الفلبین، بینما كان ھذا العمر 

12 سنة في ھندوراس.83

إنھم جزٌء متزاید مما یسمى ثقافة غرفة النوم: ُتغّیر األجھزة 
مثل الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة من كیفیة وأماكن 
دخول األطفال على اإلنترنت. فالھواتف الجّوالة ُتمّكن 

األطفال من الوصول لإلنترنت في ظل الخصوصیة التي 
توفرھا لھم غرف نومھم أو منازل أصدقائھم.84 والنتیجة ھي 

أن الدخول على اإلنترنت أصبح أمرًا شخصیًا وخصوصیًا 
بصورة أكبر، كما أصبح أقّل خضوعًا لإلشراف.

إنھم یدخلون على اإلنترنت من أجل تعزیز الصداقات 
والعثور على أصدقاء جدد: ُیمكن مالحظة دور الشبكات 

االجتماعیة في توسیع الصداقات في بلدان متنوعة مثل 
مصر والھند وإندونیسیا والعراق والمملكة العربیة 

السعودیة، حیث أفاد أكثر من 90 بالمئة من األطفال الذین 
یستخدمون الھواتف الجّوالة بأن الشبكات االجتماعیة تعزز 
العالقات مع األصدقاء الُمقّربین. وأفاد األطفال أیضًا أنھا 

تساعدھم على بناء عالقات مع األصدقاء غیر المقربین 
منھم أو مع أصدقاء األصدقاء.85 ولكن ھذه المنّصات 

یمكن أیضًا أن تكون ساحًة تدور فیھا الصراعات والدراما 
بین األصدقاء. وبالنسبة للبعض، یمكن أن ُتصبح مصدرًا 
للضغط، حیث یشعر المراھقون بالحاجة إلى نشر محتوى 
"جّذاب" عن أنفسھم، على سبیل المثال، أو نشر المحتوى 

الذي یحبھ اآلخرون  (انظر اإلطار بقلم میزوكو إیتو).86

إنھم یدخلون على اإلنترنت للوصول إلى المعلومات 
والتعلم: یشیع بشكٍل متزاید استخدام اإلنترنت للقیام 

بالواجبات المنزلیة في البلدان مرتفعة الدخل،87
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ولكن ذلك ُیعّد أیضًا ممارسة أساسیة على اإلنترنت 
في بعض البلدان متوسطة الدخل. ففي البرازیل في 

عام 2013، احتل العمل المدرسي المرتبة األولى بین 
األنشطة الرئیسیة لألطفال على شبكة اإلنترنت.88 وفي 

األرجنتین، أفاد حوالي 80% من المراھقین أنھم یقومون 
بالبحث في ویكیبیدیا أو غوغل، ویستخدمون دروس 
فیدیو حول مواضیع مثل الریاضیات والتاریخ. "لقد 

رسبت في الریاضیات"، قال صبٌي من األرجنتین، "فقمت 
بمشاھدة مقاطع فیدیو تشرح ما كان علّي أن أدرسھ".89 
ُیقّدر األطفال المعلومات التي یمكنھم الوصول إلیھا عبر 
اإلنترنت،90 بما في ذلك المعلومات عن مجموعة واسعة 

من األنشطة الترفیھیة 91 والقضایا الصحیة92. 

وبحسب قول مراھق من جنوب أفریقیا، فإن القیمة 
المضافة لإلنترنت تكمن "ببساطة في معرفة المزید عن 

األشیاء التي ال تعرف عنھا الكثیر".93

ولكنھم، عمومًا، لدیھم مجموعة محدودة من األنشطة على 
اإلنترنت: تقول الحكمة التقلیدیة أن األطفال والمراھقین 

یفوقون البالغین كثیرًا في كیفیة شق طریقھم عبر التقنیات 
الرقمیة واالستفادة منھا. ومع ذلك، فإن نطاق ما یفعلھ 

األطفال على اإلنترنت یبدو في كثیر من األحیان ضیقًا 
جدًا.

بالنسبة لألطفال الذین یعیشون في بلدان ذات إمكانیات عالیة للوصول لإلنترنت، مثل أحمد عبد الحلیم في ألمانیا، یصعب علیھم بشكل متزاید "رسم الخط الفاصل بین حالتي االتصال وعدم االتصال".
UNICEF/UN043764/GILBERTSON VII PHOTO © الحقوق محفوظة
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لماذا یحب المراھقون الجوال ووسائل التواصل االجتماعي؟ بقلم میزوكو إیتو

في أواخر التسعینیات، ركَّزت أبحاثي على المراھقین في طوكیو الذین 
كانوا في طلیعة ثورة الرسائل النّصیة اإلنترنت النّقالة. وكان الھاتف 

الجّوال قد تحّول للتّو من كونھ رمزًا لمكانة مدیري األعمال إلى كونھ ِحلیَة 
موضة للفتیات في المدارس الثانویة. كان عالم الكبار ثائرًا بسبب انكباب 
ھؤالء المراھقین على استخدام تلك الھواتف الجّوالة في مزاح اجتماعي 
تافھ، وأطلق علیھم اسم أویایوبیزوكو (قبیلة اإلبھام) وناغارازوكو (قبیلة 

تعّدد المھام). كانت الصورة النمطیة للناغارازوكو ھي المراھق الذي یقوم 
بإرسال رسائل نّصیة أثناء المشي أو ركوب الدراجة.

وقد احتار الباحثون حول سبب تحّمس المراھقین بھذا الشكل لالتصاالت 
النّقالة. وعزا الكثیرون ذلك إلى األلفة الطبیعیة التي تتوفر لدیھم مع التقنیات 

الجدیدة وَھَوس المراھقین باالتصال مع األقران. وبعد إجراء دراسات 
مستفیضة، توّصلنا إلى نتیجة مختلفة: یّتجھ المراھقون إلى وسائل االتصال 
النّقالة والشبكات االجتماعیة كي یتمّكنوا من التواصل مع أقرانھم في سالم.

خالفًا للبالغین، یفتقر المراھقون إلى فضاءات لالتصال الخاص، وال سیما 
في البیئات الحضریة مثل طوكیو. ففي حیاتھم الیومیة، یتنّقل المراھقون بین 
المنزل، حیث یفتقرون إلى الوصول إلى أقرانھم، والمدرسة، حیث یكونون 

مع أقرانھم ولكنھم ال یمكنھم التواصل معھم بصورة شخصّیة. یشترك 
المراھق مع األسرة في استخدام خط الھاتف األرضي، لذا فإنھ ال ُیعّد 

خصوصیًا بحق. كان الھاتف الجّوال أكثر ثورّیة بالنسبة للمراھقین 

مقارنًة بالفئات األكبر سنًا، حیث مّكنھم وألّول مرة من التواصل مباشرًة مع 
قرین أو شریك عاطفي بسھولة. وعندما انتقل ھؤالء المراھقون للعیش مع 

شریكھم العاطفي، انخفض عدد الرسائل النصیة بشكٍل كبیر.

من الشائع الربط بین مظاھر الَھَوس في سلوك المراھقین ومراحل نموھم 
المختلفة أو ھویات األجیال لدیھم. ولكن في الغالب األعم، یتصرف 

المراھقون مثل أي شخص آخر في ظل نفس الظروف. إن لدیھم مقاومة أقل 
لتبّني التقنیات الجدیدة ألنھم یفتقرون إلى عادات معّینة، ولكن أداءھم غالبًا 
ما ینبيء عن الكیفیة التي ستّتبعھا الفئات الُعمریة األخرى في تبّنیھا لتلك 

التقنیات. أما اآلن، وقد توافد الناس من جمیع األعمار زرافات ووحدانا إلى 
استخدام الرسائل النصیة والفیسبوك، أشعر أن أبحاثنا المبّكرة قد تم التحقق 

منھا. یّتجھ المراھقون إلى وسائل االتصال النّقالة والشبكات االجتماعیة لنفس 
السبب الذي یجعل اآلخرین یفعلون ذلك — ألنھم ُیریدون أن یكونوا على 

اتصال بالناس الذین یھتمون بھم.

میزوكو إیتو ھي عالمة في األنثروبولوجیا الثقافیة، وباحثة تربویة، ورائدة أعمال، 
ل باإلنترنت بجامعة كالیفورنیا  ومناصرة لقضایا مختلفة. وھي مدیرة مختبر التعلم الُموصَّ

لة" غیر الّربحیة التي توفر  سة مشاِركة لمنظمة "مخیمات ُموصَّ في إیرفین، ومؤسِّ
تعلمًا اجتماعیًا عبر اإلنترنت، مبنیًا على أساس المشاریع، في العلوم والتقنیة والھندسة 

والریاضیات (STEM) لألطفال في جمیع مناحي الحیاة.

ویأتي الدلیل على ذلك من مشروع البحث العالمي أطفال 
العالم على اإلنترنت94 (GKO). یعرض الشكل 7.2 

("ماذا یفعل األطفال على اإلنترنت؟") بیاناٍت جمَعھا 
مشروع أطفال العالم على اإلنترنت عن 17 ممارسة 

لألطفال على اإلنترنت، تم تجمیعھا في ثالث فئات 
فضفاضة: األنشطة االجتماعیة والترفیھ والتعلم؛ المعلومات 

واالستكشاف؛ والمشاركة المدنیة واإلبداع.

في البلدان الثالثة الممّثلة ھنا — بلغاریا وشیلي وجنوب 
أفریقیا — شارك أكبر عدد من األطفال في 5 إلى 9 
ممارسات فقط على اإلنترنت. وانحصرت ممارسات 

أكثر من نصفھم في فئة واحدة فقط: األنشطة االجتماعیة 
والترفیھ والتعلم. وعلى النقیض، كانت أصغر مجموعة 
من األطفال ھي التي تشارك في 15 ممارسة أو أكثر. 

وكان المستخدمون في ھذه المجموعة أكثر انخراطًا في 
الممارسات اإلبداعیة، كإنتاج مقاطع الفیدیو أو التدوین، 
باإلضافة إلى األنشطة المتعلقة بالمشاركة المدنیة، مثل 

مناقشة القضایا السیاسیة عبر اإلنترنت. ورغم أن العمر لم 
ُیمّثل على ھذا الرسم، فھو ُیعّد عامًال، إذ ُیرّجح أن ُیشارك 

األطفال األكبر سنًا في عدد ممارسات أكبر.

وتسّلط البیانات الواردة من ھذه البلدان الثالثة الضوء 
لین بشبكة اإلنترنت  على أنھ في حین أن األطفال الُموصَّ

یستفیدون من العدید من الفرص المتاحة علیھا، فإن 
مشاركتھم الكاملة على الشبكة — من حیث القیام بأنشطة 

أكثر تنوعًا أو تطورًا — لیست أمرًا مسّلمًا بھ. ومن 
التحدیات التي تواجھ البحوث والسیاسات إیجاد سبٍل لدعم 

األطفال للمشاركة في أنشطة أكثر إبداعًا وتشاركیة.95
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وجھة نظر

رؤیة للمستقبل: تأمالت 
حول حقوق الطفل في 

العصر الرقمي

بقلم بوني ما

كأٍب، أتمنى أن أرى طفلي ینمو ویرتقي، وھي رغبة 
مشتركة بین اآلباء في جمیع أنحاء العالم. كیف یمكن 

أن ینمو أطفالنا سعداء وبمأمن من األذى والمرض؟ ھل 
یحتاجون إلى ھواء نقي، أو میاه نظیفة، أو بیئة جمیلة، أو 
أسرة متناغمة، أو مجتمع داعم، أو بلد غني وقوي؟ أعتقد 

أنھم بحاجة إلى كل ھذه األشیاء، بل وأكثر. 

لقد ُوِلد طفلي ”رقمیًا“، في جیل ُأطلَق علیھ اسم ”المواطنین 
الرقمیین“. إنھم أسعد جیل، حیث توفرت لھم طرق سھلة 
وسریعة وفّعالة للوصول إلى المعلومات، ویمكنھم التمتع 

بحیاتھم بشكٍل لم یسبق لھ مثیل.

وفي الوقت نفسھ، ندرك بصورة متزایدة أنھ لیس كل 
األطفال ینالون حقوقھم. ونرى كیف أن الحرمان من 

حقوق الطفل یأخذ معنى جدیدًا في عصر اإلنترنت. بغض 
النظر عن منطقتھم أو ثروتھم أو وضعھم، فإن لألطفال 
الحق في النماء؛ والمشاركة الكاملة في الحیاة األسریة 

والثقافیة واالجتماعیة؛ ونْیل الفرص المتكافئة للحصول 
على المعلومات، والتعبیر عن الذات، والتعلیم. 

ومع ذلك، وحتى مع وجود تقنیات وتحسینات أفضل في 
اإلنتاجیة، تتسع الفجوة بین أولئك الذین لدیھم إمكانیة 
الوصول إلى أجھزة الحاسب واإلنترنت وأولئك الذین 
ال یستطیعون الوصول إلیھا. في دیسمبر 2016، بلغ 

عدد ”سكان اإلنترنت“ تحت عمر 19 عامًا 171 ملیونًا 
 — في الصین وحدھا. ومع ذلك، یفتقر العدید من األطفال 
في الصین، وفي جمیع أنحاء العالم، إلى إمكانیة الوصول 

لإلنترنت ألسباٍب اقتصادیٍة واجتماعیة. كملكیة عامة، 
یمكن (بل وینبغي) االستفادة من اإلنترنت لسد ھذه الفجوة 

الرقمیة.

من أجل ربط السكان في مناطق ریف الصین، بدأنا في 
عام 2015 برنامج ”وي َكنتري“ لتوفیر خدمة اإلنترنت 

عبر الھاتف الجّوال. وبعد مرور عامین، ورغم أنھ 
ال تزال ھناك بعض المشاكل تنتظر الحل، فقد أدھشنا 
وأسعدنا نجاح البرنامج في مساعدة األشخاص الجدد 

على شبكة اإلنترنت على تعّلم استخدامھا، وتمكین العدید 
من األطفال المحرومین من الوصول إلى المعلومات 

واالستفادة من فرص التعّلم.

غیر أن تطبیق حقوق الطفل في العصر الرقمي ال یقتصر 
فقط على سد الفجوة الرقمیة. إن شركة تینسنت، باعتبارھا 

من أكبر مقدمي خدمات اإلنترنت الشاملة في الصین، 
تتحمل مسؤولیة كبیرة: فمالیین األطفال یستخدمون 

منتجاتنا للتواصل، والتعّلم، والترفیھ عن أنفسھم كل یوم. 
ویحتاج األطفال وأولیاء األمور إلى فھم أن ھناك مخاطر 

تقبع وراء ھذه الفرص. فالمعلومات الكاذبة أو الخبیثة، 
والمواد العنیفة أو اإلباحیة، تمثل مخاطر وتعّرض األطفال 
لألذى. وقد ُتستخدم خروقات البیانات المتعلقة بالمعلومات 

الشخصیة أو الخاصة، كصور األطفال أو ھویاتھم، في 
استغاللھم، فتؤدي إلى عواقب وخیمة. كما أصبح العنف 
والتسّلط عبر الفضاء اإللكتروني مشكلة عالمیة. وأخیرًا، 

یھدد االحتیال، والجریمة المنظمة، واالتجار باألطفال، 
بترجمة الظالل الكامنة على اإلنترنت إلى شرور حقیقیة 

على أرض الواقع.

كأٍب، أشعر بقلق شدید من مخاطر اإلنترنت التي یواجھھا 
األطفال یومیًا. وكرائد أعمال في مجال اإلنترنت، أدرك 

جیدًا المسؤولیات الملقاة على عاتقي. 

تتحمل شركة تینسنت المسؤولیة عن حمایة كل طفل على 
اإلنترنت. وتحقیقًا لھذا، ُتضمِّن تینسنت حمایة الطفل على 

اإلنترنت في جمیع جوانب ممارساتھا التجاریة. على 
سبیل المثال، في نوفمبر 2016، أطلقت الشركة مبادرة 

”تینسنت لألطفال — حمایة حقوق الطفل في عالم رقمي“ 
وأعلنت عن مشروع حمایة األطفال على اإلنترنت مع 

الیونیسف. ستسُبر ھذه الشراكة أغوار مجموعة واسعة من 
القضایا، منھا العنف والتسّلط عبر الفضاء اإللكتروني، 
والتعرض لمحتوى غیر الئق، واأللعاب عبر اإلنترنت. 

الھدف من ذلك ھو التوّصل لفھم متوازن الستخدام األطفال 
لإلنترنت ُیستفاد منھ لمناصرة السیاسات، وزیادة الوعي 
العام، وبناء ائتالٍف بین المھتّمین في الصناعة. سیساعد 
ھذا المشروع على النھوض بجدول أعمال حمایة الطفل 

على اإلنترنت عبر القطاعات المعنیة — الحكومة، 
وصناعة تقنیة المعلومات واالتصاالت، واألوساط 

األكادیمیة، ومنظمات المجتمع المدني — وكذلك على 
استكشاف األثر اإلیجابي لإلنترنت على األطفال.

یتمیز عصر اإلنترنت بتغیرات سریعة ومبتكرة في التقنیة 
وفي التفاعل ما بین اإلنسان والحاسب، وینطوي على 

إمكانات لتوسیع خبرات األطفال وتطورھم. 
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من واجب صناعة تقنیة 
المعلومات واالتصاالت أن 
تضع حقوق الطفل وحمایتھ 

في صمیم التقنیة وابتكار 
المنتجات. 

”

في سیبو، الفیلیبین، عانت جان، 16 عامًا، والتي 
تظھر في الوسط من الخلف، من التحرش على 

شبكة اإلنترنت وقرأت مشاركات حول إیذاء 
النفس خالل وقت عصیٍب مرت بھ في حیاتھا. 

إنھا تعمل اآلن لتثقیف أقرانھا حول السالمة 
اإللكترونیة. الحقوق محفوظة.

UNICEF/UN014975/ESTEY ©

فمن السھل تصوُّر كیف ُیمكن للتعرف على الصور، 
والذكاء االصطناعي، والواقع الُمعّزز، وتسلسل الجینات، 

بل وحتى التقنیات العصبونیة، تحسین حیاة األطفال. 

وفي الوقت نفسھ، ستتطلب التقنیات الجدیدة أن نولیھا 
اھتمامنا الكامل فیما یتعلق بالمخاطر المحتملة. خذ، على 

سبیل المثال، النقاش الدائر حول التحیز أو التمییز المحتمل 
من ِقَبل خوارزمیات الذكاء االصطناعي. ال یزال من 

غیر الواضح ما إذا كانت الخوارزمیات ُتدِخل تحیزًا على 
أساس النوع االجتماعي أو العرق في عملیة صنع القرار.

وكقوة دافعة لالبتكار التقني، یتعین على صناعة تقنیة 
المعلومات واالتصاالت أن تضع حقوق الطفل وحمایتھ في 

صمیم جھود التقنیة وابتكار المنتجات، حیث سیعمل ذلك 
على التأثیر على التشریعات وصنع السیاسات، وتحسین 
وعي الجمھور، ووضع معاییر صناعیة لحمایة المبادرة 

العالمیة لحمایة الطفل على اإلنترنت. 

یتمثل طموحنا المشترك في حمایة كل األطفال من جمیع 
أشكال األذى على اإلنترنت. كما یحتاج كل األطفال كذلك 

إلى الصبر والتوجیھ المناسب من ِقَبل األبوین، مما سیسمح 

لھم بأن یكونوا متشّوقین للتعرف على العالم من حولھم — 
سواًء الحقیقي أو االفتراضي — كي یتمكنوا من مواصلة 

االستكشاف والنماء لیصبحوا أصحاء وسعداء ومستقلین.

یقول مثٌل صینٌي قدیم: ”اھتموا بأوالدھم أوًال ثم قدموا نفس 
الرعایة ألطفال اآلخرین“. وینبغي أن تعُبر حمایة حقوق 

الطفل حدود الصناعات والمنظمات والبلدان. فالتعاون 
وحده ھو الذي سیمّكننا من تحّمل المسؤولیة ویسمح لنا 

بحمایة األطفال لما فیھ صالح البشریة جمعاء. دعونا نوّحد 
جھودنا للُمضّي ُقُدمًا للجیل القادم وما بعده.

بوني ما ھو المؤسس المشارك لشركة تینسنت، إحدى 
كبریات شركات اإلنترنت في الصین، ویشغل حالیًا 

منصب المدیر التنفیذي للشركة، ورئیس مجلس إدارتھا، 
ورئیسھا التنفیذي. ویشرف على التنمیة االستراتیجیة، 
والتوجیھ العام، واإلدارة في الشركة. وقد حصل على 

بكالوریوس العلوم في المعلوماتیة من جامعة شنتشن في 
عام 1993.



إن المقاالت الكاملة للمساھمین الشباب المذكورین في
تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 یمكن العثور علیھا ھنا:

<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

یوسف الحریك، 17 عامًا
الجمھوریة العربیة السوریة 

"بدأت أتعمق في الموضوع وقرأت عن 
القرصنة — ماذا لو تمّكن شخص من 

الوصول بشكل غیر قانوني إلى حسابي 
وبدأ بقراءة رسائلي الخاصة؟ قررت 

أن خصوصیتي تمثل أولویة، لذلك قمت 
بتحدیث نظام التشغیل في الھاتف والحاسب 

وأضفت طبقات حمایة إضافیة لحمایة 
حساباتي ونفسي".

03
المخاطر الرقمیة: 

أضرار الحیاة على اإلنترنت



71

لم یكن األمر أبدًا أسھل مما ھو علیھ اآلن بالنسبة للمتنّمرین، ومرتكبي الجرائم الجنسیة، والمتاجرین 
بالبشر، ومن یؤذون األطفال لیقوموا باالتصال بالضحایا المحتملین حول العالم، ومشاركة صور 

إساءاتھم، وتشجیع بعضھم البعض على ارتكاب جرائم أخرى. لقد جعل االتصال الرقمي الوصول 
لألطفال أكثر سھولة من خالل الملفات الشخصیة غیر المحمیة على وسائل التواصل االجتماعي 

وعلى منتدیات األلعاب على اإلنترنت. كما یسمح للمجرمین بأن یكونوا مجھولین، مما یقلل من خطر 
التعرف علیھم ومحاكمتھم ویسمح لھم كذلك بتوسیع شبكاتھم وزیادة أرباحھم ومتابعة العدید من 

الضحایا في آن معًا.

وخصوصیة األطفال ھي أیضًا على المحك. إن معظم األطفال — وكثیرًا من اآلباء واألمھات — 
ال یدركون حجم البیانات الشخصیة التي یتم وضعھا على اإلنترنت، بل وال یعرفون كیف یمكن أن 

تستخدم في المستقبل.

ال یوجد طفل آمن من مخاطر اإلنترنت، لكن األكثر ضعفًا ھم أیضًا األكثر عرضًة لألضرار.

في مدغشقر، طلب معلٌم من فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا 
دفع ما یعادل 300 دوالر أمریكي مقابل منحھا درجة 

النجاح. في إطار محاوالتھا الیائسة لتدبیر المبلغ، اتصلت 
الفتاة برجل كانت تتواصل معھ على اإلنترنت على مدى 

ستة أشھر. ”خطفني وحبسني في منزلھ لمدة شھرین. 
واغتصبني مرارًا وتكرارًا“، تقول الفتاة. وبعد إنقاذھا من 
ِقَبل وحدة الشرطة الجدیدة المختصة بالجرائم اإللكترونیة، 

تلقت العنایة الطبیة والمشورة والدعم النفسي في مركز 
خدمة النافذة الواحدة الذي تدیره الحكومة بدعم من الیونیسف 
وتم القبض على الرجل وعلى المعلم. تقول الفتاة: ”أنا بخیر 
اآلن، وقد عدت إلى المدرسة. كنت أتمنى لو َتوّفر لي بعض 

التوجیھ. لم یكن والداي یعرفان أنني أتحدث إلى غرباء“.1 

بالنسبة لمعظم اآلباء ومقّدمي الرعایة، تمثل قصة ھذه الفتاة 
ألعن كابوس لما ُیمكن أن یحدث عندما یدخل طفل على 

اإلنترنت. ورغم أن تجربتھا تشّكل مثاًال متطرفًا لألضرار 
القابعة على اإلنترنت، فإنھا توضح المخاوف واسعة 

االنتشار إزاء التھدیدات التي تواجھ األطفال على الشبكة، 
بالتحدید: أن الدخول على اإلنترنت ُیمكن أن یؤدي إلى 

تفكیك وسائل الحمایة التقلیدیة التي تحاول معظم المجتمعات 
وضعھا حول األطفال، مما ُیعّرضھم لمحتوى غیر مقبول، 

وسلوك غیر مقبول، واتصاالت خطرة ُمحتملة مع العالم 
الخارجي.

ھذه المخاطر لیست جدیدة تمامًا — فمنذ زمن طویل 
واألطفال یمارسون التنّمر ویتعّرضون لھ، ویتعّرضون 
للمواد العنیفة أو الجنسیة أو یطلبونھا. كما كانوا دائمًا 

ُعرضًة للخطر من المعتدین الجنسیین. ولكن یشعر معظم 
اآلباء أنھ كان من األسھل حمایة األجیال السابقة من مثل 
ھذه المخاطر. كان باب البیت األمامي في وقٍت ما یقف 

حاجزًا أمام المتنّمرین في فناء المدرسة؛ أما اآلن، فوسائل 
التواصل االجتماعي تسمح لھم بمتابعة ضحایاھم في 

منازلھم.

ولكن، ینبغي النظر إلى ھذه المخاطر في سیاقھا. فجمیع 
األطفال یواجھون احتمال التعّرض للضرر نتیجًة لتقنیات 

اإلنترنت. ولكن بالنسبة لمعظم األطفال، یبقى ھذا االحتمال 
مجّرد احتمال. ُیعّد فھم السبب في تحول المخاطر إلى ضرٍر 
فعليٍّ عند بعض األطفال، ولیس آخرین، أمرًا بالغ األھمیة. 
ألنھ یفتح أعیننا على الثغرات الكامنة في حیاة الطفل التي 
ُیمكن أن تضعھ في خطر أكبر في العصر الرقمي. بفھم 

ھذه الثغرات بشكل أفضل ومعالجتھا، ُیمكننا حمایة األطفال 
بشكل أفضل (سواًء على اإلنترنت أو على أرض الواقع)، 

وتمكینھم من التمتع بالفرص التي یجلبھا الوصول لإلنترنت 
في العصر الرقمي.

یمكن للدخول إلى اإلنترنت 
أن یؤدي إلى تفكیك وسائل 

الحمایة التقلیدیة التي تحاول 
معظم المجتمعات وضعھا حول 

األطفال

”
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ثالث فئات من المخاطر: المحتوى واالتصال 
والسلوك

عادًة ما یصّنف الباحثون اآلن المجموعة الواسعة من 
المخاطر التي ُیواجھھا األطفال على اإلنترنت إلى ثالث 

فئات: مخاطر المحتوى، ومخاطر االتصال، ومخاطر 
السلوك.2

مخاطر المحتوى: حیث یتعّرض الطفل لمحتوًى غیر 
ُمرّحب بھ وغیر الئق. وُیمكن أن یشمل ذلك الصور 

الجنسیة واإلباحیة والعنیفة؛ وبعض أشكال الدعایة؛ والمواد 
العنصریة أو التمییزیة أو خطاب الكراھیة؛ ومواقع اإلنترنت 

التي ترّوج لسلوكیات غیر صحیة أو خطیرة، مثل إیذاء 
النفس واالنتحار والَقَھم.

مخاطر االتصال: عندما یشارك الطفل في اتصال محفوف 
بالمخاطر، على سبیل المثال مع شخٍص بالٍغ یسعى التصال 
غیر الئق بالطفل أو إلغوائھ ألغراض جنسیة، أو مع أفراد 

یحاولون دفع الطفل إلى التطرف أو إقناعھ بالمشاركة في 
سلوكیات غیر صحیة أو خطرة.

مخاطر السلوك: حیث یتصرف الطفل بطریقة ُتسھم في 
إنتاج محتوًى أو قیام اتصال محفوف بالمخاطر. وقد یشمل 
ذلك قیام األطفال بكتابة أو إنشاء مواد تحّض على كراھیة 

أطفال آخرین، أو التحریض على العنصریة، أو نشر أو 
توزیع صور جنسیة (بما في ذلك المواد التي ینتجونھا 

بأنفسھم).

استخدمت ویني موریرا، التي تظھر في وسط 
الصورة، تجربة التحّرش التي تعرضت لھا على 

شبكة اإلنترنت إلنتاج فیدیو نشرتھ على موقع
 یوتیوب، والذي یظھر على الشاشتین في 

الصورة. ویھدف ھذا الفیدیو لمساعدة البنات 
البرازیلیات األخریات لحمایة أنفسھّن على شبكة 

UNICEF/ © .اإلنترنت. الحقوق محفوظة
UN017649/UESLEI MARCELINO
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تصنیف األضرار المتصلة بتقنیات المعلومات واالتصاالت

المحتوى:
الطفل متلقیًا

االتصال: 
الطفل مشاركًا في نشاط 

بادر بھ شخص بالغ

السلوك:
الطفل ضحیًة أو فاعًال

اإلساءة للنفس أو اإلیذاء • العدوان والعنف
الذاتي

محتوى یتعلق باالنتحار• 

التمییز• 

التعرض لمحتوى • 

متطرف/عنیف/دموي

االتجاه نحو التطرف• 
اإلقناع اإلیدیولوجي• 
خطاب الكراھیة• 

التنّمر، والمالحقة، • 
والتحرش على اإلنترنت

نشاطات عدوانیة وعنیفة • 
لألقران

التعرض غیر المرغوب فیھ • اإلساءة الجنسیة
أو الضار للمحتوى اإلباحي

اإلساءة الجنسیة• 
طلب الجنس• 
االستمالة الجنسیة• 

اإلساءة الجنسیة لألطفال• 
إنتاج واستھالك مواد تتعلق • 

باإلساءة لألطفال
صور غیر الئقة أنتجھا • 

األطفال

االستغالل 
ألغراض تجاریة

التسویق المبّطن• 
القمار على اإلنترنت• 

انتھاك وإساءة استخدام • 
البیانات الشخصیة

القرصنة• 
االحتیال والسرقة• 
االبتزاز الجنسي• 

البث المباشر لإلساءة الجنسیة • 
لألطفال

اإلساءة الجنسیة لألطفال• 
اإلتجار بھدف االستغالل • 

الجنسي
اإلساءة الجنسیة لألطفال في • 

السیاحة والسفر

Burton, Patrick, Brian O’Neill and Monica Bulger, A Global Review of Evidence of What Works in Preventing ICT- :المصدر
.related Violence, Abuse and Exploitation of Children and in Promoting Digital Citizenship, forthcoming

في حین أنھ من السھل نسبیًا تصنیف األشكال المختلفة من 
المخاطر بشكٍل عام، فإنھ من الصعب جدًا تحدید عالقة 

الخطر بین، على سبیل المثال، صورة أو نشاط معین على 
اإلنترنت وطفل بعینھ. أحد أسباب ذلك ھو أن المواقف تجاه 

ما ُیشكل خطرًا تختلف اختالفًا كبیرًا بین الثقافات.

فعلى سبیل المثال، االستكشاف الجنسي بالتراضي بین 
األطفال الذین یستخدمون وسائل االتصال عبر اإلنترنت 

أو خارجھا، بما في ذلك الرسائل النصیة أو ”الرسائل 
الجنسیة“ sexting، مقبوٌل في بعض الثقافات ولكنھ 

غیر مقبول في أخرى. ولذلك، فإن ذات السلوك ال یستتبع 
بالضرورة ذات المخاطر، لكن نظرة المجتمع للسلوك تتباین 

عبر الثقافات.3

وبالمثل، قد یمر أطفاٌل مختلفون بنفس التجربة على 
اإلنترنت وتأتي نتائجھا مختلفة جدًا.4 
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وقد رصدت دراسة استقصائیة ُأجریت في عموم أوروبا 
عام 2009 مجموعة من الردود من األطفال حول محتوًى 

إباحي شاھدوه على اإلنترنت: بعض األطفال لم یشعروا 
بالقلق إزاء ذلك األمر، بینما وجد البعض أنھ كان ُمضحكًا، 

ر االستجابة  وتمّنى آخرون لو أنھم لم یروه قط5 (وُتفسَّ
األخیرة عادًة على أنھا تشیر إلى تعرض الطفل للضرر). 

عند مواجھة ھذه األنواع من المخاطر، استجاب معظم 
األطفال المشاركین في الدراسة إما باستراتیجیات إیجابیة 

(طلب المساعدة من اآلخرین) أو محایدة (تجاھل المخاطر). 
وبدا البعض اآلخر أقّل قدرة على التقلیل من المخاطر، 

وانتھى بھم األمر بالتالي إلى ارتكاب سلوكیات شّكلت ھي 
األخرى بحد ذاتھا مخاطر.

وثمة نقطة أخیرة: لیست المخاطر سیئًة بحد ذاتھا. ویعتقد 
علماء النفس التنموي أن بعض التعرض للمخاطر ضروري 

لألطفال لیتعلموا كیفیة التكیف ویتمكنوا من الصمود.6 في 
العالم خارج اإلنترنت، ھذه الفكرة مألوفة جدًا لدرجة أنھا 

عادًة ما ُتؤخذ على أنھا أمٌر مفروغ منھ — فكِّر فیما یحدث 
عندما یتعلم الطفل السباحة أو ركوب الدراجة ألول مرة. 
وفي حین یتفاوت التسامح مع المخاطر بین المجتمعات، 
والثقافات، والمجتمعات المحلیة، واألسر الفردیة، تتفق 

األغلبیة على أن بعض المخاطر تكون بدرجة غیر ُمریحة 
من الخط الفاصل عن الضرر.

عندما یصبح الخطر ضررًا

من الصعب للغایة تقییم المدى الذي ُتترجم بھ المخاطر 
إلى أضرار فعلیة. یوفر إطار المحتوى–االتصال–السلوك 

الُمستخدم لوصف المخاطر طریقًة للتفكیر في األضرار 
الفعلیة التي قد یتعرض لھا األطفال على اإلنترنت، كما ُیبّین 

الجدول أعاله.

ولكن حتى لو لم یكن عدد األطفال الذین ُیعانون من ضرر 
شدید مرتفعًا، فإنھ عندما یحدث الضرر، وفقًا الستعراٍض 

لألدلة في ھذا المجال، فإن تأثیره على الطفل قد یكون 
كبیرًا جدًا بحیث ُیبّرر إیالء االھتمام الالزم ورصد الموارد 
الكافیة.7  وكما أظھرت حاالت عدیدة على مر السنین، یمكن 
أن یتمّثل األذى الشدید في التوتر النفسي بنفس درجة تمثِّلھ 
في اإلصابات البدنیة، بما في ذلك اإلیذاء الذاتي واالنتحار. 
وتشمل المجاالت الرئیسیة المثیرة للقلق من حیث الضرر 

 (pro-eating disorder) اضطراب الحّض على األكل

والمواقع المؤیدة لالنتحار،8 فضًال عن التنّمر عبر اإلنترنت، 
واالعتداء الجنسي على األطفال واستغاللھم على اإلنترنت.

التنّمر اإللكتروني: "ال یجب أن یحدث ھذا ألحد“

عندما كانت أماندا تود، وھي مراھقة كندیة، تبلغ من العمر 
حوالي 13 عامًا، أقنعھا رجل قابلتھ في غرفة دردشة 

بالفیدیو أن تكشف ثدییھا على الكامیرا. قام بالتقاط الصورة 
واستخدمھا البتزازھا، وھددھا بإرسال الصورة إلى 

أصدقائھا وعائلتھا. تجاھلت التھدید، وخالل العامین التالیین 
كانت عرضة للتنّمر (على اإلنترنت وفي عالم الواقع) 

والتحرش واالعتداء الجسدي. وعلى الرغم من الجھود التي 
بذلتھا من أجل النجاة من ھذا العذاب، إذ تنقلت بین المدارس 
والمدن، فقد استمرت الھجمات على ید الجاني عبر اإلنترنت 

وعلي ید زمالئھا. خالل ھذه الفترة، اصبحت تعاني من 
مرض االكتئاب، وتعاطي المخدرات والكحول، والعزلة، 

والشعور بالوحدة، وإیذاء النفس. وبعد عامین، في أكتوبر/ 
تشرین األول 2012، وعن عمر 15 عامًا، انتحرت أماندا.

مركز أبحاث التنّمر اإللكتروني ُیعّرف التنّمر اإللكتروني 
على أنھ ”ضرر متعمد ومتكرر یتم إحداثھ من خالل 

استخدام أجھزة الحاسب والھواتف المحمولة وغیرھا من 
األجھزة اإللكترونیة“. وفي حین أنھ في األجیال السابقة 

كان یمكن أن یتعرض األطفال للتنّمر، كان بوسعھم 
الھروب من ھذا االعتداء أو المضایقة عن طریق العودة 

إلى البیت أو تجنب مخالطة اآلخرین، لكن ال یوجد مثل ھذا 
المالذ اآلمن لألطفال في العالم الرقمي. إن حمل الھاتف 
المحمول أو الحاسب المحمول أو أي جھاز متصل آخر 

یعني أن النصوص ورسائل البرید اإللكتروني والدردشات 
ومشاركات وسائل التواصل االجتماعي یمكن أن تصل في 
أي وقت، لیًال أو نھارًا. والتنّمر اإللكتروني الذي یواجھھ 

األطفال ینتشر باستمرار بین أقرانھم ویلحق الضرر 
بسمعتھم، سواًء أكان الطفل على االنترنت أو ال.

یمكن اآلن للمتنّمرین االختباء خلف ملف شخصي وھمي 
أو انتحال ھویة شخص آخر، ومن ثم — وبنقرة واحدة 

— یقومون بنشر كلمات أو صور عنیفة أو مؤذیة أو مھینة 
بشكل فوري؛ وھذا أمر غیر مسبوق. واألنكى أنھ وبمجرد 

نشر ھذا المحتوى، یصبح حذفھ صعبًا، ما یزید خطر إعادة 
استھداف الضحایا ویجعل من الصعب علیھم أن یتعافوا.

إن احتمال قیام المتنّمرین بنشر 
الكلمات أو الصور العنیفة أو 

المؤذیة أو المھینة بشكل فوري 
ھو أمر غیر مسبوق.

”
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ومن الُمرّجح أن یستخدم ضحایا التنّمر اإللكتروني الكحول 
والمخدرات، وأن یتغّیبوا عن المدرسة، وأن یكونوا ضحیًة 

للتنمُّر التقلیدي، وأن یحصلوا على درجات سیئة في 
دراستھم، وأن ُیعانوا من تدّني اعتدادھم بذاتھم ومن مشاكل 
صحیة أكثر من غیرھم. وُیعّبر الناجون من ھذا اإلیذاء عن 

شدة تأثیره، والذي قد یؤدي أحیانًا إلى االنتحار أو إلى أفكاٍر 
انتحاریة.9

توّضح قصة أماندا المذكورة أعاله األثر الشدید الُمحتَمل 
للتنّمر عبر اإلنترنت وفقدان السیطرة على المحتوى بمجرد 

ظھوره على اإلنترنت (انظر اإلطار عن المواد الجنسیة 
الصریحة الُمنَتجة ذاتیًا). وتبین األدلة القویة أن الفتیات 

یواجھن ضغوطًا أكبر بكثیر إلرسال صور جنسیة صریحة، 
ویعانین من أحكاٍم أشّد قسوة عندما یتم تبادل تلك الصور 

فیما وراء المتلقِّي المقصود.10

كما ُتظھر تجربة أماندا أیضًا سیولة الوضع بین التنّمر 
عبر اإلنترنت والتنّمر التقلیدي. قبل شھٍر من انتحارھا، 

استخدمت أماندا سلسلًة من 73 بطاقة تعلیمیة لتحكي قصتھا 
في شریط فیدیو مدتھ تسع دقائق على موقع یوتیوب. وفي 
إحدى المواجھات الوحشیة التي وقعت شخصیًا بینھا وبین 

زمالئھا، والتي وصفتھا على تلك البطاقات: ”أمام مدرستي 
الجدیدة تجّمع 50 شخصًا... / كان ھناك شاٌب یصیح ھیا 
الُكمیھا / وھكذا فعلت ولكمتني... ألقت بي أرضًا ولكمتني 
عدة مرات / وقام األطفال بتصویر المشھد. كنت بمفردي 

تمامًا وتركوني ملقاًة على األرض. / شعرت بأنني أضحوكة 
ھذا العالم... ھل یوجد شخص یستحق مثل ھذه المعاملة؟“.

انتشر فیدیو أماندا كالنار في الھشیم، وعند كتابة ھذا التقریر 
كان قد حصد نحو 40 ملیون مشاھدة. وبسبب قصتھا 

وروایات الضحایا اآلخرین، وضعت الحكومة الكندیة في 
عام 2014 تشریعات تھدف إلى مكافحة المضایقات عبر 
اإلنترنت، حیث جعلت توزیع صور حمیمیة دون موافقة 

صاحبھا أمرًا غیر قانوني. وقد انُتِقد مشروع القانون 
باعتباره یمّثل انتھاكًا ُمحتَمًال للخصوصیة ألنھ یسمح 

للشرطة بالوصول إلى البیانات على اإلنترنت وسجالت 
الھاتف، وبالقیام بالتتبع الرقمي. وردًا على ھذه االنتقادات، 

سة جمعیة ”میراث  قالت كارول تود، والدة أماندا ومؤسِّ
أماندا تود“، التي تشارك في جھود الدعوة والتوعیة مع 
التركیز بشكل خاص على قضایا المراھقین في الصحة 

العقلیة، للجنة العدالة بمجلس العموم ”ال ینبغي لنا أن نختار 
بین الخصوصیة وسالمتنا“.

ال یستطیع أھل شارمیال، 16 عامًا، من مدغشقر 
تحّمل نفقات إرسالھا إلى المدرسة. إنھا تقضي ُجّل 
وقتھا على شبكة اإلنترنت حیث تم إغراؤھا لتعمل 

في الدعارة اإللكترونیة. الحقوق محفوظة. 
© UNICEF/ UN015588/PRINSLOO
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االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي لألطفال 
عبر اإلنترنت

لم یكن األمر أبدًا أسھل مما ھو علیھ اآلن بالنسبة 
لمرتكبي الجرائم الجنسیة ضد األطفال لیقوموا 

باالتصال بالضحایا المحتملین حول العالم، ومشاركة 
صور إساءاتھم، وتشجیع بعضھم البعض على ارتكاب 

جرائم أخرى. یقول جورغن ستوك، األمین العام 
لإلنتربول، ”إن حجم ھذه الجریمة مثیٌر للصدمة، وما 
یزید الطین بلة أن ھذه الصور یمكن مشاركتھا على 
اإلنترنت عبر العالم بكبسة زر ویمكن أن تدوم إلى 
األبد. في كل مرة یتم فیھا مشاركة صورة أو مقطع 

فیدیو أو مشاھدتھ، یتم إعادة إیذاء الطفل مرة أخرى“.

ُیتیح التقدم التقني للمجرمین أن یظلوا مجھولین، 
ویغطوا آثارھم الرقمیة، ویستخدموا ھویات زائفة، وأن 

یالحقوا العدید من الضحایا في وقت واحد ویراقبوا 
مكان وجود كل منھم. إن زیادة استخدام األجھزة النّقالة 

وانتشار خدمات الحزمة العریضة قد سھلت الوصول 
لألطفال عبر الملفات الشخصیة غیر المحمیة على 

وسائل التواصل االجتماعي ومنتدیات األلعاب. یبدأ 
المسیؤون باستمالة ضحایاھم على ھذه المنصات، حین 
یكتسبون ثقة الطفل أو انتباھھ قبل أن یتطور االتصال 
إلى منصات مشاركة الفیدیو والصور، وھذا قد یؤدي 
إلى االبتزاز للحصول على المال أو محتوى معین أو 

اللقاء على أرض الواقع.11

جرائم، قدیمة وجدیدة

تحدثت فتاة في الثانیة عشرة من عمرھا في الفلبین 
ُأجِبَرت على بث أعمال جنسیة على اإلنترنت بشكٍل 

مباشر من منزل جارھا عن تلك التجربة: عندما 
یقول األجنبي ”تعّروا“، نخلع مالبسنا. كان األجانب 
من الوالیات المتحدة، وأسترالیا، والمملكة المتحدة، 

والصین. عندئٍذ أقول، ”ھل ترغب في شراء عرض؟“ 
ویقول األجنبي، ”نعم“. كانت تكسب ما یعادل حوالي 

3 دوالرات أمریكیة لكل ”عرض“. وفي إحدى 
المراحل، سافر أحد الُمسیئین إلیھا من الوالیات المتحدة 
لمقابلتھا، ولكنھا تمكنت من الھروب من ھذا اللقاء، وتم 

إنقاذھا الحقًا من خالل غارة قامت بھا الشرطة. 

”لم یكن والداي یعرفان أنني كنت أقوم بھذه العروض. 
كذبت علیھما حول ھذا الموضوع. ولكنني نادمة ألني 

فعلت ذلك“. یتعین علیھا اآلن البقاء في ملجأ إلى أن تتم 
محاكمة جارھا في المحكمة.12

لم یخلق عالم اإلنترنت جرائم االعتداء الجنسي على 
األطفال واستغاللھم، ولكنھ غّیر تلك الجرائم بطریقتین 

ھامتین: لقد سّھل األشكال ”الشائعة“ القائمة حالیًا، وأوجد 
أشكاًال جدیدة تمامًا.

وتِرد ھذه اآلثار في دراسة أجراھا مؤخرًا مكتب األمم 
 ،13(UNODC) المتحدة المعنّي بالمخدرات والجریمة
والتي ُتبین أن التقنیات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت 
یمكنھا زیادة إمكانیة الوصول إلى الضحایا وإلى مواد 

االعتداء الجنسي على األطفال، وزیادة أرباح المؤسسات 
اإلجرامیة، وتقلیل مخاطر تحدید ھویة الجناة ومحاكمتھم، 

بل للجناة لتأكید حضورھم االجتماعي،  وتوفیر السُّ
وزیادة مستویات الضرر الذي یلحق بالضحایا. ونتیجًة 

لذلك، ھناك اآلن فرص أكبر لھذه األشكال ”الشائعة“ من 
الجریمة ضد األطفال وإمكانات أكبر إللحاق الضرر 

من خاللھا. أما األشكال الجدیدة إلساءة معاملة األطفال 
واستغاللھم التي وصفھا مكتب األمم المتحدة المعنّي 
بالمخدرات والجریمة، فتشمل مواد اإلساءة الجنسیة 

لألطفال الُمجّھزة ”حسب الطلب“، والمحتوى الذي یتم 
إنتاجھ ذاتیًا، والبث المباشر لإلساءات الجنسیة لألطفال.

وتبحث دراسة مكتب UNODC أیضًا مسألة االستغالل 
الجنسي األطفال — أي االتجار في األطفال ألغراض 

جنسیة، واالستغالل الجنسي لألطفال في السفر والسیاحة. 
وُتشیر الدراسة إلى أن تقنیات المعلومات واالتصاالت 

خّفضت تكالیف عملیات االتجار. ویمكن للمّتجرین ”القیام 
بالتجنید، واإلعالن، والتنظیم واالتصال في المقام األول، 

أو حتى حصریًا، عن طریق الھاتف الجّوال أو أجھزة 
محمولة مثل أجھزة الحاسب اللوحیة، مما یعني تبسیط 

أنشطتھم وتوسیع شبكاتھم“. ویخلق ذلك سوقًا رقمیة 
ق الحدیث.14 كما تتوفر للمجرمین سیطرٌة  جدیدة للرِّ

أكبر على تحركات ضحایاھم. إنھم یستطیعون لیس فقط 
أن یطلبوا منھم االتصال بھم في بدایة ونھایة كل لقاء، بل 

ُیمكنھم أیضًا تتّبع تحركاتھم باستخدام أجھزة ُممّكنة بالنظام 
15.(GPS) العالمي لتحدید المواقع

ُیمكن للمّتجرین القیام ”بالتجنید، 
واإلعالن، والتنظیم، والتواصل 

في المقام األول، أو حتى 
حصریًا، عن طریق الھاتف 

الجّوال“

”
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جریمة بال حدود

وفقًا لمؤسسة مراقبة اإلنترنت (IWF)، تضّمن 57,335 
عنوانًا على اإلنترنت موادًا لإلساءة الجنسیة لألطفال في 

عام 2016. استضیفت 60% من ھذه المواقع في أوروبا 
و37% منھا في أمریكا الشمالیة. ویتم استضافة 92% من 

جمیع عناوین اإلنترنت الخاصة باإلساءة الجنسیة لألطفال، كما 
حددتھا مؤسسة مراقبة اإلنترنت، في خمسة بلدان ھي: ھولندا 
والوالیات المتحدة وكندا وفرنسا واالتحاد الروسي (بالترتیب 
حسب عدد العناوین الُمستضافة — من األكثر إلى األقل).16

وكان 53% من ضحایا ھذه اإلساءات بعمر 10 سنوات أو 
أقل — وھي نسبة ُمذھلة، ولكنھا ُتمّثل انخفاضًا من %69 

في عام 2015. ومع ذلك، ارتفعت نسبة صور األطفال 
الذین تتراوح أعمارھم بین 11 و15 سنة: من 30% في 
عام 2015 إلى 45% في عام 2016. أحد أسباب ھذا 

التحول ھو الزیادة في المحتوى الُمنَتج ذاتیًا الذي یتم تبادلھ 
عبر اإلنترنت (انظر اإلطار أسفل الصفحة).

في تقریر منظمة NetClean لعام 2016، أظھرت دراسة 
استقصائیة لضباط الشرطة في 26 بلدًا أن المواد التي 

یتناولونھا في تحقیقاتھم ُتصّور أطفاًال من أوروبا وأمریكا 
الشمالیة في المقام األول. وأوضح أحد المشاركین في 

االستقصاء أن األطفال ھم أكثر ُعرضًة ألن یكونوا ضحایا 
إذا كانوا یعیشون في ”بلدان یتوفر بھا عدد كبیر من األجھزة 

ُموّصلة باإلنترنت لكل شخص وخدمة إنترنت موثوقة“ 
أو في البلدان التي لدیھا ”قوانین ضعیفة أو معدومة لحظر 
الجرائم الجنسیة ضد األطفال، ویسھل فیھا أیضًا الوصول 

إلى األطفال“.17

یشیر تقریر مكتب الشرطة األوروبي (Europol) لعام 
2016 إلى أنھ ”بین عامي 2012 و2017 سیكون

 100 ملیون طفل قد دخلوا اإلنترنت ألول مرة. منھم %80 
عبر أجھزة محمولة. وستأتي نسبة كبیرة من بلداٍن في أفریقیا 

وجنوب شرق آسیا“. وبدون ضمانات مناسبة، سیتعرض 
أطفال أكثر لمخاطر الضرر على اإلنترنت في ھذه البلدان 

والمناطق التي تستشرف عالم تقنیات المعلومات واالتصاالت.

یتم استضافة 92% من 
جمیع العناوین على اإلنترنت 

الخاصة باإلساءة الجنسیة 
لألطفال في 5 بلدان: ھولندا 

والوالیات المتحدة وكندا 
وفرنسا واالتحاد الروسي.

”

المواد الجنسیة الصریحة الُمنَتجة ذاتیًا

ثمة تحٍد جدید في التعّرف على مواد االعتداء الجنسي 
على األطفال، وھو ظھور المواد الجنسیة الصریحة 
الُمنَتجة ذاتیًا.19 وغالبًا ما یتم الخلط بین تلك المواد 

و“الرسائل النصیة الجنسیة“ بالتراضي، ولكنھا یمكن 
أن تشمل أیضًا المواد التي یتم إنتاجھا دون موافقة، 

على سبیل المثال من خالل اإلغواء واالستمالة 
واالبتزاز الجنسي عبر اإلنترنت.20

ورغم أن ھذا االتجاه یتطلب مزیدًا من البحث، فقد 
أبرز تقریر عام 2015 لمؤسسة مراقبة اإلنترنت 

(IWF) بشأن المحتوى الجنسي الذي ُینتجھ الشباب 
مدى فقدان السیطرة على المحتوى بمجرد ظھوره 

على اإلنترنت: 89.9% من الصور ومقاطع الفیدیو 
التي تم تقییمھا كجزء من الدراسة التي أجرتھا 

المؤسسة كانت ”ُتحَصد من موقع التحمیل األصلي 
ویجري إعادة توزیعھا من ِقَبل مواقع طرف ثالث“.

وفي حین أنھ غالبًا ما ُیفترض أن المواد من الرسائل 
النصیة الجنسیة والمحتوى الجنسي الُمنَتج ذاتیًا یتم 

إنتاجھا باستخدام أجھزة محمولة، فإن 85.9% من 
ر أطفاًال عمرھم 15 فأقل تم  المحتوى الذي ُیصوِّ

إنتاجھ باستخدام كامیرات إنترنت.

وتمثلت النتیجة الرئیسیة الثالثة لھذه الدراسة في 
ارتفاع نسبة المحتوى الذي ُیصوِّر األطفال تحت سن 

13 سنة. وتدعو مؤسسة مراقبة اإلنترنت إلى ”إجراء 
المزید من البحوث الرامیة إلى فھم العوامل التي تدفع 

األطفال إلنشاء وتوزیع مثل ھذا المحتوى“، وُتشیر 
إلى ”الحاجة إلى حمالت توعیة تستھدف الفئات 

العمریة األصغر سنًا لتسلیط الضوء لألطفال الصغار 
ووالدیھم على المخاطر التي ُیعرِّضون أنفسھم لھا 

على اإلنترنت“.21
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قد تختلف مواقف األطفال من المخاطر على 

االنترنت عن مواقف البالغین: قد یرى البالغون 
خطرًا كبیرًا في لقاء شخص غریب من اإلنترنت، 
ولكن الطفل قد یرى في ھذا اللقاء فرصة لتكوین 

صداقة جدیدة.
© UNICEF/UNI190722/D’AKI 
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تحدیات جدیدة

یتمثل التحدي الذي یواجھ مكافحة الجرائم الجنسیة على 
اإلنترنت ضد األطفال في الطبیعة المتطورة باستمرار للتقنیة 
الرقمیة. فشبكات الند للند P2P، وعلى نحو متزاید، الشبكة 

المظلمة (Dark Web) (انظر الشكل) تواصل تسھیل تبادل 
مواد اإلساءة الجنسیة لألطفال (CSAM)، ولكن ھناك أیضًا 

تحدیات جدیدة نسبیًا، مثل البث المباشر لإلساءات الجنسیة 
لألطفال (انظر اإلطار)، والمواد الجنسیة الصریحة الُمنَتجة 
ذاتیًا، مما ُیضیف إلى حجم مواد اإلساءة الجنسیة لألطفال.18

العمالت الرقمیة والشبكة المظلمة

ثمة عامل آخر ُیسھم في تصعید البث المباشر لإلساءات 
الجنسیة لألطفال، وھو االستخدام المتنامي للعمالت الخفیة 

أو أنظمة الدفع المعّماة ومنصات التشفیر من طرف إلى 
طرف لتبادل الوسائط. وُتمثل ھذه العوامل مشكلة حقیقیة 
لوكاالت إنفاذ القانون التي تسعى لجمع أدلة على إساءة 

معاملة األطفال، حیث أن ھذا المحتوى ال یتطلب تنزیَلھ، 
وحتى إذا تم تنزیُلھ، فقد یكون ُمصمًّما بحیث یتعذر الوصول 

إلیھ أو یتسّنى مسحھ بسرعة بواسطة برمجیات ُمثّبتة 
ُمسبقًا.22 لقد أدت إمكانیة تبادل الملفات من خالل شبكات 

الند للند إلى إحداث نقلة في توزیع المواد الجنسیة الصریحة 
الُمنَتجة ذاتیًا ووّسعت نطاقھا،23 سواًء على شبكة اإلنترنت 
السطحیة أو عبر شبكة اإلنترنت العمیقة، وھو الجزء من 
اإلنترنت غیر الُمفھَرس من ِقَبل محركات البحث وبالتالي 

غیر المرئي بالنسبة لمعظم المستخدمین.

ضمن الشبكة العمیقة، توجد ”الشبكة المظلمة“ التي تحتوي 
على محتوًى ُأخِفَي عمدًا. للوصول إلیھا، ُتستخدم متصفحات 

خاصة لإلنترنت تكفل إخفاء الھویة، منھا شبكة الموّجھ 
البَصلّي TOR. وتشیر البحوث التي أجرتھا اللجنة العالمیة 
المعنیة بإدارة اإلنترنت (GCIG) إلى أن ”الشبكة المظلمة 

تشّكل معضلة. فاألسواق غیر المشروعة، والُمتصیِّدون، 
وعصابات اإلساءة لألطفال على اإلنترنت تتكاثر بسبب تقنیة 

TOR وغیرھا من النظم المماثلة. ومع ذلك، فإن إمكانیة 
عدم الكشف عن الھویة التي تكفلھا ھذه األنظمة توفر تغطیة 

لألشخاص الذین یعیشون في ظل ُنظٍم قمعیة ویحتاجون 
إلى حمایة توفرھا التقنیة لكي یتمكنوا من تصفح اإلنترنت، 
والوصول إلى المحتوى الخاضع للرقابة، وممارسة حقھم 

األصیل في حریة التعبیر في غیر ذلك من الجوانب“.24

وخُلصت الورقة البحثیة للجنة العالمیة المعنیة بإدارة 
اإلنترنت GCIG إلى أنھ ”مثل كل جانب آخر من جوانب 

المجتمع البشري، فإن الشبكة المظلمة بحاجة إلى مراقبة“.25 
ویعني ذلك دعم جھود إنفاذ القانون المحلیة لتعقب المجرمین 
العالمیین وتقدیمھم إلى العدالة، بما في ذلك عن طریق زیادة 
الموارد لمكافحة جرائم الفضاء اإللكتروني، وبناء القدرات 
من خالل تدریب موظفي إنفاذ القانون على التعامل مع تلك 

الجرائم.

أي األطفال ھم األكثر ضعفًا؟

جمیع األطفال الذین یدخلون على اإلنترنت یواجھون 
المخاطر، ولكن لیس بنفس المستوى. وبالمثل، فإن بعضھم 

یكون أكثر ُعرضًة ألن یلحق بھ األذى من غیره. لماذا؟ 

كما ھو الحال مع كل جانب 
آخر من جوانب المجتمع 

البشري، فإن الشبكة المظلمة 
تحتاج إلى مراقبة

”

شبكة اإلنترنت المظلمة
 ،(TOR) برمجیات االتصاالت مجھولة المصدر
شبكات الند للند، مواد اإلساءة الجنسیة لألطفال، 

محتوى وأنشطة غیر قانونیة، إلخ.

شبكة اإلنترنت العمیقة
قواعد البیانات والسجالت 

والوثائق (الطبیة، األكادیمیة، 
القانونیة، والمالیة)، إلخ.

محتویات أخرى غیر ُمفھرسة 
بمحركات البحث القیاسیة

شبكة اإلنترنت السطحیة 
غوغل، یوتیوب، فیسبوك، 
سناب شات، إینستاجرام، إلخ.

الشكل 3.1 أجزاء اإلنترنت  
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لیس من الُمستغرب أن تشیر البحوث بشكٍل متزاید إلى أن 
األطفال األكثر ُعرضًة للخطر خارج اإلنترنت ھم أیضًا 
األكثر عرضًة على اإلنترنت. وال یقتصر األمر على أن 
األطفال الذین ُیبِلغون عن مخاطر أكثر خارج اإلنترنت 

ُیبِلغون أیضًا عن مخاطر أكثر على اإلنترنت، بل ُیرّجح 
أن ُیبِلغوا عن تعّرضھم ألضراٍر وقعت لھم نتیجًة لتلك 

المخاطر.26 ویمكن لھذه الصلة بین الضعف على اإلنترنت 
وخارجھا أن ُتعّمق التحدیات التي تواجھ بعض األطفال 

األكثر ضعفًا وتھمیشًا في العالم.

من ھم أكثر األطفال ضعفًا؟ رغم وجود نقٍص مؤسف 
في البحوث حول بعض المجتمعات والمجموعات األكثر 

تھمیشًا، ُتشیر األدلة المتوفرة إلى أن األطفال األكثر تعرضًا 
لألذى عبر اإلنترنت یشملون األطفال والفتیات من األسر 

الفقیرة، واألطفال في المجتمعات المحلیة ذات الفھم المحدود 
لألشكال المختلفة من اإلساءة الجنسیة لألطفال واستغاللھم، 

واألطفال غیر الملتحقین بالمدارس، واألطفال الُمعّوقین، 
واألطفال الذین ُیعانون من االكتئاب أو المشاكل النفسیة، 

واألطفال من الفئات الُمھّمشة. كما أن الوصول الرقمي غیر 
الُموّجھ وغیاب الوعي یعّرضان األطفال للخطر.27

المخاطر على اإلنترنت وخارجھا: ”وجھان لعملة واحدة“

إن الروابط بین سیاقات التنّمر عبر اإلنترنت وخارجھا 
الفتة للنظر بشكل خاص. فقد وجدت دراسة واسعة النطاق 
في المملكة المتحدة، شملت ردودًا من أكثر من 100,000 

طفل، أن عددًا قلیًال جدًا منھم عانوا من التنّمر عبر اإلنترنت 
دون التعّرض أیضًا للتنّمر خارج اإلنترنت.28 وقال أندرو 

برزیبیلسكي المؤلف المشارك لتلك الدراسة من معھد 
أكسفورد لإلنترنت لـ ”بي بي سي“: ”النتیجة الرئیسیة التي 
نخُلص بھا ھنا ھي أنھ لیس من المنطقي التفكیر في التنّمر 

عبر اإلنترنت كشيء قائٍم بذاتھ. إذا كنَت أحد الوالدین 
ال، فإن [التنّمر على  أو كنَت تدیر مدرسة أو تصّمم تدخًّ

اإلنترنت والتنّمر خارجھا] وجھان لعملة واحدة“.29

كما أن دور نوع الجنس في التنّمر والتحرش عبر اإلنترنت 
واضح أیضًا. فوفقًا لمؤلفي دراسة أسترالیة، فإن المضایقات 
للنساء، وال سیما تحت الثالثینات من العمر، على اإلنترنت 

توشك أن ُتصبح ”قاعدة راسخة“.30 وواضٌح أن مثل ھذه 
المضایقات عبر اإلنترنت ھي استمرار للتحّیز الجنساني 

وابتذال النساء خارجھا. 

وُیشیر تقریر صدر عام 2015 عن لجنة النطاق العریض 
المعنیة بالتنمیة المستدامة (التابعة لألمم المتحدة) تحت 

عنوان العنف في الفضاء اإللكتروني ضد النساء والفتیات: 
نداءات إیقاظ على نطاق العالم إلى أن ”العنف عبر اإلنترنت 

وخارجھا — أي النمط البدني من العنف ضد النساء 
والفتیات والنمط غیر البدني على الفضاء اإللكتروني — 

ُیغّذى أحدھما اآلخر“.

ویبدو أن الھویة الجنسیة لألطفال عامٌل أیضًا. فقد وجدت 
دراسة ُأجریت في عام 2013 شملت 5,907 مستخِدمًا 
لإلنترنت في الوالیات المتحدة تتراوح أعمارھم بین 13 

و18 سنة أن أولئك الذین ُیعّرفون أنفسھم بأنھم مثلیون 
أو مزدوجو المیل الجنسي أو مغایرون للھویة الجنسانیة 

یتعرضون بشكل غیر متناسب لخطر التحرش الجنسي عبر 
اإلنترنت.31 وبالمثل، وجدت دراسة ُأجریت في عام 2008 

عن األطفال السویدیین أن الُخنثیة أو المثلیة الجنسیة كانا 
عاملین ھامین في التنبؤ باإلغواء الجنسي على اإلنترنت.32

وثمة عامل ھام آخر ھو اإلعاقة. فقد أظھرت البیانات التي 
تم جمعھا كجزء من دراسة استقصائیة عن سالمة الشباب 
على اإلنترنت، والتي غطت األعمار 10–17 سنة، أن 

األطفال ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة كانوا أكثر عرضًة 
للمخاطر على اإلنترنت.33 ومرًة أخرى، كانت ھناك اختالفات 

واضحة بین الجنسین: حیث بلغ احتمال قیام الفتیات الالئي 
یتلّقین خدمات تعلیمیة خاصة باإلبالغ عن إغواء جنسي على 

اإلنترنت ثالثة أضعاف احتمال إبالغ الفتیان بذلك.

ورغم عدم وجود أدلة محددة، فھناك أسباب تدعو إلى 
القلق إزاء احتمال تعرض األطفال المھاجرین للخطر على 

اإلنترنت وكذلك األطفال الذین یتنّقلون أو الذین یعیشون في 
مخیمات الالجئین.

وُتشیر البحوث في إیطالیا إلى أن األطفال المھاجرین 
یمیلون إلى أن یكونوا أكثر عرضًة للمعاناة من التنّمر 
مقارنًة باألطفال من سكان البلد األصلیین34 وباإلضافة 

إلى ذلك، ھناك مخاطر خاصة یتعّرض لھا األطفال 
المتنقلون والذین یعیشون في المخیمات، حیث حذر 
مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین من 

أن بعضھم ُمعّرض ”لخطر متزاید من العنف وسوء 
المعاملة“. ونظرًا لالرتباطات الُموّثقة بین العنف 

خارج اإلنترنت والعنف على اإلنترنت، ونظرًا أیضًا 

یكاد التحرش بالنساء على 
اإلنترنت، وال سیما من تقل 
أعمارھن عن 30 عامًا، أن 

یتحول إلى ”قاعدة راسخة“

”
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قررت أن أروي قصتي 
لمساعدة الفتیات األخریات 

حتى ال یحدث ذلك لھّن.

”
لطبیعة استخدام األطفال المتنقلین للتقنیات الرقمیة 

كوسیلة لالتصال والترفیھ والوصول إلى المعلومات، 
فإن المخاطر الُمحتَملة التي تواجھ ھؤالء األطفال على 

اإلنترنت تستحق مزیدًا من البحث.

قد یكون األطفال الُمنتمون إلى أقلیات ُعرضًة بشكل خاص 
للضرر الناجم عن العنف واالستغالل عبر اإلنترنت. كما 
ُیمكن أن یكون الفضاء على اإلنترنت ملجًأ لألطفال الذین 

حبة أو المعلومات ألنھم ”مختلفون“، وھي  یبحثون عن الصُّ
فائدة من فوائد اإلنترنت تم توثیقھا بشكل جید.35 إن إمكانیة 
تحول فضاء یعتبر داعمًا إلى مكان للمضایقات والتنّمر قد 

تؤدي إلى تفاقم الصدمة والضرر المرتبط بالحادث.36

قابلیة التعّرض لالعتداء واالستغالل الجنسي عبر اإلنترنت

في الفلبین، حیث كانت اإلساءة لألطفال عبر اإلنترنت شكًال 
رئیسیًا من أشكال الجریمة على الفضاء اإللكتروني في عام 
2014، اضطرت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات إلى القیام 
بأعمال جنسیة ثالث مرات في الیوم أمام كامیرا اإلنترنت 

الخاصة بجاٍر لھا لصالح أجانب یدفعون للمشاھدة. تقول 
الفتاة: ”اشتریُت طعامًا (بالمبلغ المدفوع). كان نحو 300 
بیزو (6 دوالرات أمریكیة). لم تكن أمي تعرف أي شيء 

عن ذلك“. وبعد إنقاذھا في عملیة قامت بھا الشرطة، یتعّین 
علیھا اآلن البقاء في ملجأ إلى أن ُتحّل القضیة المرفوعة ضد 
جارھا. ”أفتقد أمي وعائلتي جدًا“. وعندما تتأمل فیما مّر بھا 
من أحداث، تقول الفتاة: ”أشعر بالغضب وأرید أن أنسى“.37

عندما یتعلق األمر باالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي 
عبر اإلنترنت، یمكن أن تختلف مواطن الضعف تبعًا لسن 

الطفل. فاألطفال األصغر سنًا، على سبیل المثال، ُمعّرضون 
أكثر لإلیذاء من ِقَبل البالغین، أو أقرانھم األكبر سنًا داخل 

األسرة، أو في إطاٍر أو عالقة یتوفر فیھا موضُع ثقة.

وعلى النقیض من ذلك، یتعرض المراھقون في كثیر من 
األحیان لمجموعة واسعة من المخاطر من المسیئین من 

خارج األسرة، بما في ذلك المجرمین في الفضاء الرقمي. 
في السلفادور، أوضحت فتاة تعّرضت لالستغالل جنسیًا 

على اإلنترنت في سن 14 سنة — لیس من ِقَبل غریب، 
بل صدیقھا السابق — أنھ طلب منھا صورًا لھا ”بقلیل من 
المالبس أو بدون مالبس على اإلطالق“، على حد قولھا. 

”أحسست أن نیتھ غیر صافیة“. الحقًا، انفصلت عنھ، 

وبعد بعد ُمضّي بضعة أشھر، قام بإنشاء ملف شخصي على 
وسائل التواصل االجتماعي ضّمنھ صورھا العاریة. ”عندما 
تلقیت طلب الصداقة... شعرت أن عالمي ینھار. لقد أرسل 

طلبات صداقة إلى جمیع أصدقائي، إلى والدتي، إلى أختي“. 
عندما ُنِشَر الملف الشخصي، ذھبُت للشرطة. ”قالوا لي إنھ 

خطئي ألنني أرسلُت إلیھ الصور“. بعد الحادث، قالت الفتاة: 
”شعرُت بسوء المعاملة. بأنني أوذیُت حقًا. وھو لم یتلق أي 
عقوبة على اإلطالق“. إنھا تأمل أن یتعلم األطفال اآلخرون 

من تجربتھا: ”قررُت أن أروي قصتي لمساعدة الفتیات 
األخریات كیال یحدث ذلك لھن“.38

وعي األطفال بالمخاطر

عند تقییم نقاط الضعف، من المھم أیضًا مراعاة مواقف 
األطفال الخاصة تجاه المخاطر عبر اإلنترنت — والتي 

غالبًا ما تختلف اختالفًا كبیرًا عن مواقف البالغین.

في حین قد یرى البالغون في مقابلة شخص غریب على 
اإلنترنت واحدة من أخطر األشیاء التي یمكن أن تحدث 

ألطفالھم على شبكة اإلنترنت، قد یرى األطفال والمراھقون 
في ذلك فرصة للقاء أشخاص ُجدد — بل وحتى لتطویر 
عالقات رومانسیة.39 وبینما ُیقّدر األطفال خصوصیتھم 
على اإلنترنت (انظر القسم الخاص: حمایة خصوصیة 

األطفال على اإلنترنت)، فإنھم یرون أن المخاطر التي تھدد 
خصوصیتھم تأتي من خارج دائرتھم، مثًال من الشركات 

والحكومات، ومن داخل دائرتھم: من الوالدین الُمفِرطین في 
الحمایة، والوالدین الفضولیین، والذین یتجّسسان.40

وقد وجدت دراسة ُأجریت في عام 2012 عن أطفال 
في جنوب أفریقیا تراوحت أعمارھم بین 13–17 عامًا 

أن معظمھم كانوا على وعي بالمخاطر التي یمكن أن 
یواجھوھا على اإلنترنت، بما في ذلك كیف تنتقل تلك 
المخاطر من اإلنترنت إلى عالم الواقع. ذَكر األطفال 
أیضًا أنھم یشعرون بأنھم ُمجّھزون للتعامل مع تلك 

المخاطر، واألھم من ذلك أنھم كانوا على استعداد لتحّمل 
تلك المخاطر من أجل جنِي فوائد الدخول على اإلنترنت، 

وعلى وجھ الخصوص، الشعور بأنھم ُموّصلون.41



ما رأي المراھقین في…
المخاطر واألضرار على 

اإلنترنت؟ 

عندما ُسئل المشاركون في 
حلقات عمل تقریر حالة 
أطفال العالم لعام 2017
* عن مخاوفھم في عالم 

اإلنترنت، أدلوا بمجموعة 
واسعٍة من اإلجابات. 

ردد البعض شواغل البالغین 
بشأن المحتوى، ومخاطر 
االتصال والسلوك (انظر 

الجدول: تصنیف األضرار 
المتصلة بتقنیات المعلومات 
واالتصاالت)، ولكن البعض 

اآلخر لم یقوموا بذلك: 
فعلى سبیل المثال، أشار 
المشاركون إلى المشاكل 

التقنیة والتدخل األبوي في 
حیاتھم على االنترنت على 

أنھا دواعٍ  للقلق.

 ومع ذلك، كان أھم دواعي قلقھم الخصوصیة على االنترنت، 
وخاصة إمكانیة أن یتمكن الغرباء من الوصول إلى المعلومات 

الشخصیة الخاصة بھم.
”أنا حریصة على تجنب غزو خصوصیتي“.

 فتاة، 17 عامًا، البرازیل

” أعتني بخصوصیتي، وأتأكد من أال یتمكن كل الناس 
من رؤیة مشاركاتي، وال صوري وال حالتي“. 

فتى، 15 عامًا، غواتیماال

”وسائل التواصل االجتماعي لھا جوانب سلبیة، ألن الناس 
یمكن استخدام ملفي الشخصي إلنشاء ملفات تبدو شبیھة، وھذا 

ُجرم كبیر“. فتاة، 15 عامًا، البرتغال

یدركون أن انتھاكات الخصوصیة قد تؤدي إلى المزید من 
اإلشكالیات، مثل سرقة الھویة أو استغالل صورھم.

 ”أنا قلق بشأن تسرب المعلومات الشخصیة — ألن ھذا یعني 
تسرب أموالي إضافة إلى المعلومات الشخصیة“. 

فتى، 14 عامًا، جمھوریة كوریا

”أنا ال أقوم برفع الصور التي قد یقوم األشرار بإساءة 
استخدامھا لصنع مقاطع فیدیو قذرة“. فتاة، 16 عامًا، بوتان

وأبلغ عدد قلیل منھم عن قلقھم من أن اآلباء أو مقدمي 
الرعایة قد یطلعون على منشوراتھم على اإلنترنت.

 ”أفكر أحیانًا، ھل سیقرأ والداي رسائلي؟“ 
فتاة، 15 عامًا، بوروندي

وأشاروا إلى مجموعة واسعة من االستراتیجیات لحمایة 
الخصوصیة، عبر مجموعة متنوعة من المنصات واألجھزة.

” أحرص على عدم الكشف عن المعلومات الشخصیة، 
وخصوصا في الدردشة“. 

فتاة، 16 عامًا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

”أقفل حسابي على تویتر وألزم نفسي بعدم متابعة أشخاص ال 
أعرفھم على أرض الواقع. أتمّھل وأفّكر ملیًّا قبل رفع صوٍر 

لوجوٍه أو أماكن“. فتاة، 17 عامًا، الیابان

من بواعث القلق األخرى لدى المشاركین االصطداُم 
بمحتویاٍت مزعجٍة أو سلبیٍة على شبكة اإلنترنت، أو الوصول 

إلى مواقع إلكترونیٍة غیر الئقة أو مشبوھة.
”أحاول التزام الحذر بشأن محتویات المواقع اإللكترونیة، وذلك 
فیما یخّص مشكلة الفیروسات و[معلوماتي] التي یحاول الموقع 

نقلھا إلى شبكة اإلنترنت“. فتاة، 16 عامًا، البرازیل

”إن الصوٍر الخالعیة واإلعالنات البغیضة تقودني إلى تجّنب 
استخدام فیسبوك“. فتى، 14 عامًا، جمھوریة كوریا

تحذو المخاوف بشأن الخصوصیة والتحّرش على شبكة 
اإلنترنت بالبعض إلى الترّدد في استعمال التقنیة...

” أكثر ما یثیر قلقي شخصیًا مواقف من قبیل التحّرش على 
شبكة اإلنترنت إضافًة إلى طرق المضایقة األخرى والتمییز 

على شبكة اإلنترنت، وكّلما رأیت ذلك حاولت التوّقف“. 
فتاة، 14 عامًا، أوروغواي

التنّمر اإللكتروني. أخشى أصدقائي الذین یعلقون على الصور 
التي أنشرھا على فیسبوك“. فتاة، 16 عامًا، جزر سلیمان.

” ال زلت [عرضًة للمضایقة من قبل األصدقاء] ... فھم 
یلومونني ألن لدّي اھتمامًا غریبًا برسوم األنمي وما شابھ، 

وھم ال یكّفون عن الّسخریة مني حتى اآلن“. 
فتاة، 17 عامًا، مالیزیا

شأنھا شأن احتمال االصطدام بمحتویاٍت مزعجٍة أو مشوِّشة، 
كالعنف واستمرار ظھور الشاشات المنبثقة واإلعالنات 

التطّفلیة.
”أحیانًا، عندما أستخدم غوغل أو مواقع التواصل االجتماعي 

على حاسبي المحمول تظھر نوافذ منبثقة لموقٍع إباحي“. 
فتاة، 16 عامًا، مالیزیا



وكانوا قلقین بالتحدید من احتمال التعّرض للقرصنة 
والفیروسات والبرمجیات الخبیثة.

”أخشى أن أحدھم قد ینشر أشیاء سیئة باسمي إذا ما تعّرض 
حسابي للقرصنة“. فتاة، 16 عامًا، بوروندي

”أحذر من اإلعالنات على المواقع اإللكترونیة، والتي قد تضّر 
بحاسبي. وأقلق من الفیروسات التي قد تلحق األذى بجھازي“. 

فتاة، 16 عامًا، جمھوریة مولدوفا

ناقش المراھقون المشاركون مخاوف والدیھم من استخدامھم 
التقنیة الرقمیة. وقد أفادوا بأن مخاوف والدیھم ھذه كانت 

مختلفًة أحیانًا عن مخاوفھم الشخصیة، فقد بدا أن مصدر قلق 
الوالدین الرئیسي على حّد تعبیر المشاركین ھو التأثیر الضاّر 

الذي قد تلحقھ شبكة اإلنترنت بأبنائھم...
”یخشى والداي من أن أتعّلم أشیاء سیئة على شبكة اإلنترنت 

كالتدخین وتناول الكحول“. فتى، 17 عامًا، مالیزیا

”یحذرني والداي في العادة من األشخاص الذین ال أعرفھم. 
وفي أیامنا ھذه، ھذا الحذر معقوٌل بسبب خطورة الموقف“. 

فتى، 16 عامًا، البرازیل

والعواقب الوخیمة التي یمكن أن تترّتب عن جھات االتصال 
على شبكة اإلنترنت.

”أعتقد أن الكبار یقلقون بشأن مصلحتنا الشخصیة ألّن شبكة 
اإلنترنت ھي المكان الذي ینضّم من خاللھ الكثیر من الشباب 

إلى المجموعات اإلرھابیة“. 
فتى، 15 عامًا، جمھوریة أفریقیا الوسطى

كان البعض یشعر أن الوالدین ومن یتوّلون الرعایة لم یكونوا 
على ثقة بأّنھم یتصّرفون على نحٍو الئٍق على شبكة اإلنترنت. 

”لم یكن قلقھم من تكّلم الناس بسوٍء عّني بل من كالمي بسوٍء 
عن اآلخرین“. فتاة، 16 عامًا، الیابان

أو أّنھم یشعرون بالقلق بشأن مشاھدتھم لمحتوى غیر الئق، 
بقصٍد أو بدون قصد، وال سّیما المحتوى الجنسي.

”إننا قلقون ألن أھلنا قد یظنون أننا نستخدم شبكة اإلنترنت 
لمشاھدة مواد إباحیة“. فتى، 13 عامًا، تیمور-لیشتي

وقالوا إن الكبار كانوا یخشون من أن ُیلھیھم الوقت الطویل 
الذي یقضونھ على األجھزة الرقمیة عن تأدیة واجباتھم 

المدرسیة. وفي الواقع، كان المشاركون على األغلب 
یتشاطرون تلك المخاوف. 

 ”أخشى أن یسوء أدائي في المدرسة“. فتاة، 16 عامًا، تایالند

”كانت معلمتي تخشى أّال أقوم بأداء واجباتي المنزلیة التي 
كلفتني بھا وأنني سأضیع وقتي على اإلنترنت“. 

فتى، 17 عامًا، مالیزیا

وعلى الرغم من إحباط المراھقین في بعض األحیان من جیل 
الكبار، فقد كانوا یشعرون أن مخاوف والدیھم نابعة عن حبٍّ 

حقیقٍي ألوالدھم ورغبٍة بالحفاظ على سالمتھم. 
”من الواضح أّنھم قلقون إزاء ھذه األشیاء ألّنھم یحّبوننا 

ویھتّمون بأمورنا. فھم ال یریدون أن نتوّرط في مشكالت“. 
فتاة، 16 عامًا، بوتان

”ألّنھم یریدون مصلحتنا العلیا. ألّنھم یرغبون بأن ننعم بمستقبٍل 
أفضل. فتاة، 16 عامًا، غواتیماال

”یقلق الكبار من ھذه األمور ألنھم یرون أن الطفل شخٌص 
ضعیف من السھل خداعة ویمكن أن یتوّرط في قصٍص سیئٍة 

ویتعّرض للخطف“. فتى، 17 عامًا، بوروندي

الخالصة: 

لدى المراھقین مخاوف 
حقیقیة إزاء موقع التقنیة 

الرقمیة في حیاتھم الیومیة. 
وھم حّساسون للتوّترات 

التي تنشأ عندما یكون من 
الضروري الموازنة بین 
الحاجة إلى حمایة أنفسھم 
ومسؤولیاتھم تجاه أنفسھم 

واآلخرین ومسؤولیات الكبار 
في مساعدتھم في العیش 
والنمو على نحٍو جیٍد في 

العصر الرقمي.

* اخُتزلت إجابات المشاركین 
وُنّقحت بغرض التوضیح عند 

الحاجة.
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غیر أن ھناك تباینًا في الكیفیة التي یبدو أن ھذا الشعور 
باالستقاللیة یتمثل فیھا عبر البلدان المختلفة، وكذلك بین 
األطفال مختلفي األعمار. ففي دراسات لمنظمة ”أطفال 

العالم على اإلنترنت“ ُأجریت مؤخرًا في األرجنتین 
والفلبین وصربیا وجنوب أفریقیا، تراوحت نسبة األطفال 
في الفئة الُعمریة من 15 إلى 17 سنة الذین عرفوا كیفیة 

تفعیل وتغییر إعدادات الخصوصیة الخاصة بھم بین 
68% و98%. وفي الحاالت التي شملت فیھا الدراسة 

االستقصائیة أطفاًال أصغر سنًا في الفلبین، وصربیا، 
وجنوب أفریقیا، كان المعدل أقل بكثیر، حیث تراوح بین 

5% و%40.42

منع الضرر في العصر الرقمي

تتطلب المجموعة الواسعة من المخاطر التي یمكن 
أن یواجھھا األطفال على اإلنترنت تنوعًا كبیرًا في 

االستجابات، ُیركز بعُضھا على سلوك األطفال بینما 
ُیركز البعض اآلخر على الحلول التقنیة. غیر أن ما 

یربط بین جمیع ھذه االستجابات ھو الحاجة إلى رؤیة 
شاملة: تتطلب حمایة األطفال عبر اإلنترنت، بغض 

النظر عن المخاطر الخاصة التي یواجھونھا، استجاباٍت 
شاملة ومنّسقة تأخذ في االعتبار الظروف الكاملة لحیاة 

الطفل ومجموعة واسعة من األطراف المؤثرة التي تؤدي 
دورًا في الحفاظ على األطفال آمنین: الوالدان والمعلمون 

والحكومات والشركات واألطفال أنفسھم.

فھم السیاق الكامل لحیاة الطفل

ونظرًا لكون نقاط الضعف التي یعیشھا األطفال على 
اإلنترنت وخارجھا مرتبطة ارتباطًا وثیقًا، ینبغي تناول 

المخاطر التي یواجھونھا على اإلنترنت في سیاق الظروف 
الكلّیة للطفل، بما في ذلك المخاطر التي یواجھھا في عالم 
الواقع. إن إطار INSPIRE — وھو إطار لمنع العنف 

ضد األطفال والتصدي لھ، وضعتھ منظمة الصحة العالمیة 
بالتعاون مع الیونیسف والشراكة العالمیة إلنھاء العنف 

ضد األطفال وغیرھم، ویدعمھ الممثل الخاص لألمین العام 
لألمم المتحدة المعنّي بالعنف ضد األطفال — ُیحدد سبع 
استراتیجیات للتصدي للعنف وسوء المعاملة واالستغالل:

 تطبیق القوانین وإنفاذھا
القوانین التي تحظر العقاب العنیف على األطفال من جانب 

الوالدین أو المدرسین أو غیرھم من مقدمي الرعایة؛ 
والقوانین التي ُتجّرم جمیع أشكال االعتداء الجنسي على 

األطفال واستغاللھم، بما في ذلك على اإلنترنت؛ والقوانین 
التي تمنع إساءة استخدام الكحول؛ والقوانین التي تحد من 
وصول الشباب إلى األسلحة الناریة وغیرھا من األسلحة.

 األعراف والقیم
تغییر االلتزام باألعراف الجنسانیة واالجتماعیة التقییدیة 
والضارة؛ وبرامج تعبئة المجتمعات المحلیة؛ وتدخالت 

المتفرجین.

 البیئات اآلمنة
الحد من العنف من خالل معالجة ”النقاط الساخنة“؛ ووقف 

انتشار العنف؛ وتحسین البیئة المبنیة.

 دعم الوالدین ومقدمي الرعایة
یتم ذلك من خالل الزیارات المنزلیة، وفي إطار مجموعات 

في محیط المجتمع، ومن خالل برامج شاملة.

 تعزیز الدخل والدعم االقتصادي
من خالل التحویالت النقدیة، والتوفیر الجماعي، والقروض، 

مع التدریب على المساواة بین الجنسین؛ والتمویل متناھي 
الّصغر، والتدریب على المعاییر الجنسانیة.

 خدمات االستجابة والدعم
ُنُھج تقدیم المشورة والعالج؛ والفحص مقترنًا بالتدخالت؛ 

وبرامج معالجة األحداث الجانحین في نظام العدالة 
الجنائیة؛ وتدخالت الرعایة البدیلة التي تشمل خدمات 

االجتماعیة. الرعایة 

 التعلیم والمھارات الحیاتیة
زیادة االلتحاق بالمدارس التمھیدیة واالبتدائیة 

والثانویة؛ وتھیئة بیئة مدرسیة آمنة وتمكینیة؛ وتحسین 
معرفة األطفال باالعتداء الجنسي وكیفیة حمایة أنفسھم 

منھ؛ والتدریب على المھارات الحیاتیة واالجتماعیة؛ 
وبرامج الوقایة من عنف الشریك الحمیم في فترة 

المراھقة.
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كیف تعمل ھذه االستراتیجیات على أرض الواقع؟ 
كمثال، یمكن منع التنّمر عبر اإلنترنت من خالل تغییر 

األعراف والقیم بحیث ال تعود ُتمّكن ھذا العنف أو 
تتغاضى عنھ. إن التأثیر على ما ُیعتبر مقبوًال وما ُیعتبر 
غیر مقبول یمكن أن یؤثر على ما یفعلھ المتنّمرون من 

األقران.43

فعلى سبیل المثال، فإن برنامج الوقایة من التنّمر 
عبر اإلنترنت، الذي اسُتخِدم أساسًا في إسبانیا،44 

یوفر للشباب منتدًى لمناقشة ما ھو مقبول اجتماعیًا 
ومرغوب بھ في بیئتھم المدرسیة. ُیعزز الطالب بعد 

ذلك التعاطف مع ضحیة التنّمر ویستخلصون العواقب 
السلبیة للتنّمر عبر اإلنترنت. وقد وجدت التقییمات 

شبھ التجریبیة لھذا البرنامج أنھ ُیقلل من التنّمر

عبر اإلنترنت (ومن االتكالیة على اإلنترنت) وُیحّسن 
تصورات الطالب بشأن السالمة.45 

لقد رّكزت بعض البرامج على الوالدین كبوابات لسالمة 
األطفال على اإلنترنت. برنامج التدریب اإللكتروني 

للوالدین، وھو جزء من برنامج التعلم مدى الحیاة 
لالتحاد األوروبي، ھو مبادرة للتعلم متعددة الجوانب 

تجمع ما بین التدریب عبر اإلنترنت والتدریس في 
الفصول الدراسیة التقلیدیة — یدخل الوالدان على 

منصات على اإلنترنت لتحسین مھاراتھم الرقمیة، وفي 
نفس الوقت یتم تزویدھم برسائل السالمة الرئیسیة فیما 

یتعلق بكیفیة منع  التنّمر والتعرف علیھ.

في السلفادور، نشر صدیق ھذه الفتاة السابق 
صورًا عاریًة لھا على شبكة اإلنترنت بعد أن 

انفصال. وظھرت الصور الحقًا على مواقع 
UNICEF/ © .أخرى. الحقوق محفوظة

 UN018651/ZEHBRAUSKAS
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منع االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي 
لألطفال عبر اإلنترنت

 WePROTECT من خالل الجھود العالمیة، مثل تحالف
(نحن نحمي) العالمي من أجل القضاء على االستغالل الجنسي 
لألطفال على اإلنترنت، قامت 77 من البلدان وشركات التقنیة 

الرائدة والمنظمات الدولیة بااللتزام بشكل عاجل بإنھاء االعتداء 
الجنسي على األطفال واستغاللھم من خالل استجابة ُمنّسقة.

كجزء من مبادرة تحالف WePROTECT، نفذت 
الیونیسف برنامجًا عالمیًا لبناء قدرات الحكومات 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتصدي لالستغالل 
الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت. ومنذ عام 2013، 

تم تزوید أكثر من 60,000 من األطفال والوالدین 
والمعلمین في 12 بلدًا بمعلومات عن كیفیة التخفیف 

من المخاطر التي تتھدد األطفال على اإلنترنت. وشارك 
أكثر من 1,000 من ممثلي قطاع تقنیة المعلومات 

واالتصاالت في 23 بلدًا في مشاورات بشأن دورھم 
ومسؤولیاتھم فیما یتعلق بالحمایة اإللكترونیة. وقام أكثر 
من 1,000 من ضباط إنفاذ القانون والُمّدعین العاّمین 

والقضاة في 14 بلدًا بتحسین قدراتھم على التحقیق 
في جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت 

مرتكبیھا.46 ومقاضاة 

وفي تسعة بلدان، تعمل الوحدات المتخصصة في إطار 
وكاالت إنفاذ القانون ومكاتب الُمدِّعین العاّمین 

حمالت السالمة على اإلنترنت

عبر العالم، أقیمت حمالت وطنیة عدیدة لزیادة الوعي بقضایا سالمة 
اإلنترنت، وتعزیز السلوك المسؤول على اإلنترنت، وتشجیع تغییر 

السیاسات. ففي األرجنتین مثًال قامت الیونیسف وحكومة مقاطعة 
بوینس آیرس بتصمیم برنامج قائم حالیًا للتعایش الرقمي من أجل تعزیز 

حقوق الطفل على اإلنترنت. وتم إنتاج أدّلة معلوماتیة لتعلیم األطفال 
كیفیة استخدام اإلنترنت بأمان ومسؤولیة، ومساعدة الوالدین على 

دعم أطفالھم. كما نظمت یونیسف االرجنتین حملة، باستخدام الوسم 
nodacompartir# (”لیس من الجید تبادلھا“)، مع وزارة العدل 

وحقوق اإلنسان لرفع مستوى الوعي بین المراھقین حول عواقب تبادل 
المحتوى المسيء، والُمھین، والتمییزي على اإلنترنت.

وفي البرازیل، عّززت حملة Surf Safe (تصّفح بأمان) التابعة 
للیونیسف السلوك اآلمن عبر اإلنترنت بین المراھقین، وتناولت قضایا 
منھا التنّمر والرسائل النصیة الجنسیة والصداقات والخصوصیة على 
اإلنترنت. ُأطلقت الحملة عام 2015 ووصلت إلى نحو 14.5 ملیون 

شخص، وحصدت أكثر من ملیون مشاھدة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. كما تدیر مؤسسة Safernet (وھي شریك منفذ للیونیسف) 

خط مساعدة لتقدیم ید العون لألطفال والمراھقین والشباب المتضررین من 
العنف عبر اإلنترنت. وتضّمنت الموضوعات الرئیسیة التي عالجھا خط 
المساعدة في عام 2016: التنّمر عبر اإلنترنت، 312 حالة؛ والرسائل 

النصیة الجنسیة، 301 حالة؛ ومشاكل البیانات الشخصیة، 273 حالة.

في ألبانیا، ُأطِلقت حملة openyoureyes# (فّتح عینیك) في دیسمبر 
2016 للتوعیة بقضایا السالمة على اإلنترنت وتوفیر المعلومات 

لألطفال والوالدین والمعلمین ومقدمي الخدمات. استخدمت الحملة، التي 
صممتھا الیونیسف ودعمتھا مالیًا حكومة المملكة المتحدة، مزیجًا من 

اإلعالنات التلفزیونیة، واللوحات اإلعالنیة، والملصقات إلخبار األطفال 
أنھم عندما یدخلون على اإلنترنت سیواجھون غالبًا محتوًى وسلوكًا 
محفوفین بالمخاطر، ولكنھم یستطیعون التعامل معھا، ودعم بعضھم 

البعض، والتحدث إلى الوالدین والمعلمین. وأطلقت ألبانیا منصة على 
شبكة اإلنترنت www.Isigurt.al لإلبالغ عن اإلساءات والجرائم على 

اإلنترنت.

وفي الھند، تھدف حملة staysafeonline# (حافظ على سالمتك 
على اإلنترنت) أیضًا إلى زیادة الوعي بین الفتیان والفتیات حول كیفیة 
التنقل بأمان عبر اإلنترنت وكیفیة مساعدة بعضھم البعض للبقاء آمنین. 

ُصّممت الحملة بما یتماشى مع النتائج والتوصیات الواردة في تقریر 
الیونیسف عن حمایة األطفال عبر اإلنترنت في الھند، وقد ُأطلقت في 

سبتمبر/ أیلول 2016، وتسعى لنشر ثالث رسائل أساسیة بین األطفال: 
ُكن في عون صدیقك عند الحاجة، عاِمل اآلخرین باحترام، وانصح 

اآلخرین بأن یكونوا أصدقاء حقیقیین.
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على تعزیز القدرة الوطنیة على التحقیق في ھذه الجرائم 
ومقاضاة مرتكبیھا. ففي غواتیماال، على سبیل المثال، 

قامت وحدة التحقیق في جرائم الفضاء اإللكتروني 
ومكتب الُمّدعي العام الوطني بتفكیك شبكتین ُتنتجان 

مواد االعتداء الجنسي على األطفال. وفي األردن، تلّقت 
وحدة للشرطة أنشئت حدیثًا للتعامل مع الجرائم الُمرتَكبة 

بحق األطفال على اإلنترنت تدریبًا متخصصًا، كما 
زارت المدارس لزیادة وعي األطفال بمخاطر االستغالل 

واالنتھاك عبر اإلنترنت وكیفیة حمایة أنفسھم واإلبالغ 
عن ھذه الجرائم. وقد تعاملت الوحدة مع 21 حالة منذ 

افتتاحھا في نوفمبر/ تشرین الثاني 2016.

”یقول النقیب رفاعي، من وحدة مكافحة الجرائم 
اإللكترونیة في مدیریة األمن العام في األردن: ”من المھم 

أن یكون األطفال على درایة بكیفیة استخدام اإلنترنت 
بأمان. ینبغي على المدارس أن توفر لھم القواعد 

األساسیة والوعي، كجزء من تعلیمھم. كما یضطلع 
الوالدان بدوٍر أساسي، وینبغي أن ُیشّجعوا على إجراء 
حوار مفتوح مع أطفالھم، ولكنھم یفتقرون أحیانًا إلى 

معرفة ما ھو االستخدام اآلمن. وعندما ال یتعلم األطفال 
عن االستخدام اآلمن في المدارس أو من آبائھم، نحاول، 

كشرطة، توفیر الوعي الالزم.“47

ویشیر مكتب الشرطة األوروبي (Europol) إلى أنھ، 
باإلضافة إلى زیادة استخدام العمالت الرقمیة، تتضّمن 

التحدیات القادمة أنظمة الدفع مجھول المصدر، وظھور 
طرق تشفیر جدیدة للبرمجیات تساعد الُمتصیِّدین 

والمّتجرین على إخفاء المعامالت المتعلقة باالعتداء 
الجنسي واالستغالل الجنسي لألطفال على اإلنترنت 

وخارجھا. كما أن برامج التعرف على الوجھ وتحدید 
الموقع الجغرافي یمكن أن تزید من المخاطر التي 

یتعرض لھا األطفال عبر السماح للجناة بتحدید الضحایا 
الُمحتَملین ومعرفة أماكنھم48 – ولكن یمكن لتلك البرامج 
أیضًا مساعدة وكاالت إنفاذ القانون على تحدید الضحایا 

وإنقاذھم.

حلول باستخدام الذكاء االصطناعي

ُیظھر أكثر من عقد من الدراسات أن المئات من عملیات 
البحث عن صور االعتداء على األطفال تحدث كل ثانیة، 

ویجري تبادل مئات اآلالف من مقاطع مواد اإلساءة 

الجنسیة لألطفال (CSAM) من خالل شبكات الند 
للند (P2P) كل عام.49 ھذا الكّم الھائل یجعل الكشف 

والتعرف الیدوي أقرب إلى المستحیل. لكن ولحسن 
الحظ، قد ُتساعد بعض األدوات الجدیدة التي تستخدم 
الذكاء االصطناعي على مواجھة ھذا التحدي العاجل.

 RoundUp ُیمكن ألدوات التحلیل الجنائي الرقمیة مثل
وChild Protection System (نظام حمایة الطفل) 

رصد النشاط في شبكات الند للند والقیام بتحدید الموقع 
الجغرافي والنقاط على شبكة الحاسب التي تشارك في 

تبادل مواد اإلساءة الجنسیة لألطفال. 

تبرعت شركة میكروسوفت بتقنیة PhotoDNA إلى 
المركز الدولي لألطفال المفقودین والُمستَغّلین. وُتنشئ 

ھذه التقنیة، التي ُأدِمجت في قاعدة بیانات اإلنتربول 
الدولیة بشأن استغالل األطفال جنسیًا (ICSE)، توقیعًا 

فریدًا — أي بصمة رقمیة — لكل صورة. تسمح 
البصمة بإجراء مقارنات للعثور على صور مطابقة، 

حتى لو تم تعدیل الصورة.50

یتم إنشاء بصمة للبیانات الرقمیة لكل صورة أو فیدیو، 
وُیمكن استخدامھا للعثور على الصورة في أي مكان على 

اإلنترنت. یسمح ذلك لوكاالت إنفاذ القانون باالحتفاظ 
بقاعدة بیانات والكشف عن النسخ المعّدلة من المواد 

المعروفة التي تتضّمن إساءات جنسیة لألطفال. حتى اآلن، 
أدى استخدام قاعدة البیانات إلى التعرف على نحو 7,800 

من الضحایا في نحو 50 بلدًا — أي بُمعّدل سبع حاالت 
تعّرف یومیًا — واعتقال أكثر من 3,800 من الجناة.51

لتحدید مواد جدیدة أو غیر معروفة سابقًا تتضمن إساءات 
جنسیة لألطفال یجري تبادلھا في شبكات الند للند، طّور 
 .iCOP الباحثون في أوروبا أداة برمجیة جدیدة تسمى

تستخدم األداة الجدیدة تقنیة التعّلم اآللي لفرز اآلالف 
من الملفات وتتجاوز مطابقة الملفات بمادة معروفة إلى 

البحث عن أسماء ملفات جدیدة. باإلضافة إلى إجراء 
تحالیل جنائیة حّیة تفوق القدرات البشریة، فإن المواد 
التي یتم الكشف عنھا بواسطة ھذا البرنامج — مواد 
جدیدة تتضمن إساءات جنسیة لألطفال — ُتعّد بالغة 

األھمیة، ألنھا ُیمكن أن تكون مرتبطة بإساءات حدیثة، أو 
حتى متواصلة، لألطفال.52

ینبغي على المدارس أن توفر 
لألطفال القواعد األساسیة 
والوعي، كجزء من تعلیمھم

”
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منّصة R.AGE ضد الُمتصیِّدین الجنسّیین

شھدت مالیزیا نموًا سریعًا في التوصیل باإلنترنت، حیث كان ما یزید على 
7 من كل 10 أشخاص ُموصًال باإلنترنت في عام 2015. ولكن وتیرة 

التغییر في القوانین الوطنیة والفھم االجتماعي للجرائم المتعلقة باإلنترنت لم 
تواكب ذلك. وفي عام 2016، أخذت مجموعة الصحفیین الشبان من منصة 

R.AGE على عاتقھم لفت االنتباه إلى بعض ھذه القضایا من خالل حملة 
تدعمھا الیونیسف مع غیرھا من الداعمین. وكان ھدفھم واضحًا: تسجیل 

أشرطة فیدیو للُمتصیِّدین الجنسّیین الذین یستخدمون تطبیقات الدردشة الستمالة 
األطفال، وتوضیح كیف یكون ھؤالء األطفال الضعفاء ُعرضًة لألذى من ِقَبل 

المجرمین الذین یستغلون التقنیة الرقمیة لالعتداء الجنسي على األطفال. في 
ذلك الوقت، لم یكن ھناك قانون شامل ضد االستمالة الجنسیة في مالیزیا.

في إطار فٍخ ُمدّبر، تظاھرت مراسلٌة تبلغ من العمر 26 عامًا بأنھا فتاة تبلغ 
من العمر 15 عامًا وذھبت للقاء رجل تعّرفت علیھ عبر تطبیق للدردشة على 
الھاتف الجّوال. حاول الرجل إقناعھا بالذھاب إلى غرفتھ في الفندق، قائًال لھا: 

”أنت لست الفتاة الوحیدة التي أعرفھا. ھناك العدید“.

انتشرت أشرطة الفیدیو التي سجلتھا مجموعة منصة R.AGE انتشار النار 
في الھشیم، حیث حصدت أكثر من 3.7 ملیون مشاھدة في ستة أشھر فقط، 
مما أطلق نقاشًا عامًا وحركًة تدعو إلى سن تشریعات أقوى. ال یمكن إنكار 

الحقائق: تحدث االستمالة واالعتداء الجنسي على األطفال في مالیزیا ویرتكب 
ھذه الجرائم مواطنون مالیزیون. تقول سامانثا تشاو، وھي مراسلة لمنصة 

R.AGE: ”لقد ُصدمُت عندما عرفت مدى انتشار ھذه الظاھرة في مالیزیا“.

ودعمًا للجھود التشریعیة التي اضطلع بھا وزیر القانون في مالیزیا، السید داتو 
سري أزالینا عثمان سعید، استخدم الصحفیون وسائل التواصل االجتماعي 

ونظم رسم الخرائط التفاعلیة لحشد أعضاء البرلمان الواحد تلو اآلخر، تحت 
الوسم MPsAgainstPredators# (برلمانیون ضد الُمتصیِّدین). وقد 

ُكّللت ھذه المساعي بالنجاح. ففي أبریل/ نیسان 2017، أقّر البرلمان المالیزي 
قانون الجرائم الجنسیة الُمرتَكبة ضد األطفال. ویجرى حالیًا إدراج جرائم 

جدیدة، بما في ذلك جرائم االستمالة عبر اإلنترنت واستغالل األطفال في إنتاج 
المواد اإلباحیة، وذلك للحفاظ على األطفال آمنین على اإلنترنت وخارجھا.

آنجیلین تشونغ، 17 عامًا في وسط الصورة، عانت من التحرش 
اإللكتروني سابقًا وانضمت مؤخرًا لبرنامج الغضب R.AGE للصحفیین 

 R.AGE الشباب. تعرف على المزید عن أنجیلین وبرنامج الغضب
 www.unicef.org/sowc2017 على

UNICEF/UN0140092/Humphries © الحقوق محفوظة
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معالم الطریق إلى األمام

ینبغي أال تغفل أي مناقشة حول المخاطر واألضرار 
التي تواجھ األطفال في العصر الرقمي عن أخذ النقطتین 

اإلضافیتین التالیتین بعین االعتبار: أوًال، في دراسة 
استقصائیة حدیثة، ذكر معظم األطفال الُموّصلین 

باإلنترنت أن اإلنترنت أمٌر إیجابي بحٍق في حیاتھم.53 
وفي إطار السعي إلى حمایة األطفال عبر اإلنترنت، 
ینبغي أن ُنرّكز بدرجة أقل على التقیید وبدرجة أكبر 
على التواصل المفتوح بین األطفال ومقدمي الرعایة، 

وعلى تنمیة الوعي الرقمي لدى األطفال وتعزیز قدرتھم 
على الصمود وعلى إدارة المخاطر — لیس فقط بالنسبة 

للحاضر ولكن لمستقبل حیاتھم.

ثانیًا، ھناك توتر حقیقي بین حمایة األطفال على 
اإلنترنت والدفاع عن حقوقھم في الوصول إلى 

حدیثة  وترى ورقة بحثیة  أصواتھم.  وإسماع  المعلومات 
ھ  ُتوجَّ الحالیة  العامة  من الیونیسف أن ”السیاسات 

یواجھھا األطفال على  تأثیر مخاطر  بشكٍل متزاید تحت 
اإلنترنت والتي، رغم كونھا حقیقیة، فإنھ قد ُبوِلَغ كثیرًا 
في إبرازھا مع إیالء القلیل من االھتمام باآلثار السلبیة 

والحصول  التعبیر  حریة  في  الطفل  حقوق  على  الُمحتَملة 
على المعلومات.“54 وال یوجد حٌل سھل لھذا التوتر 

الذي یعكس في كثیر من البلدان مسائل سیاسیة أعمق 
تتمثل في السیطرة على وسائل الوصول إلى المعلومات 

التعبیر. ومنابر 

إنھا مسؤولیة مشتركة

إن مھمة إبقاء األطفال آمنین على اإلنترنت لیست ِحكرًا 
على قطاع أو جھة فاعلة واحدة بعینھا؛ بل إن التعاون 

والتآزر بین مقدمي الرعایة، والمعلمین، والمدارس، 
والحكومات، ووكاالت إنفاذ القانون، والمجتمع المدني، 

والقطاع الخاص أمٌر ضروري.

ففي مجال اإلساءة واالستغالل الجنسّیین، على سبیل 
المثال، من األھمیة بمكان كسر جدار الصمت الذي ُیحیط 

بالعنف الجنسي. ویعني ذلك تحّدي المواقف واألعراف 
والسلوكیات التي تدعم االعتداء الجنسي على األطفال 

واستغاللھم، وذلك من خالل التعبئة والتثقیف والتوعیة 

بین األطفال، واألسر، والمعلمین، والمجتمعات المحلیة 
— بما في ذلك الطوائف الدینیة، ووسائل اإلعالم، وقطاع 

السفر والسیاحة، وقطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت.

ومن الضروري أیضًا توفیر الموارد الكافیة والتدریب 
المتكرر لوكاالت إنفاذ القانون لتمكینھا من مواكبة التطور 

المستمر لجرائم الفضاء اإللكتروني التي تطال أطفاًال، ألنھ 
من الصعب، إن لم یكن من المستحیل، مواكبة التغّیرات 

السریعة في التقنیة. وللقیام بذلك، تحتاج ھذه الوكاالت إلى 
مساعدة حكوماتھا والقطاع الخاص، من بین جھاٍت أخرى. 
وباستحداث أدوات مبتكرة، تلعب صناعة التقنیة وباحثوھا 
دورًا حیویًا في الكشف عن مواد اإلساءة الجنسیة لألطفال 

وتحدیدھا، وإزالتھا، فضًال عن التعّرف على الضحایا 
وتعّقب المجرمین.

وتعني الطبیعة العالمیة والمترابطة لإلنترنت أن حمایة 
األطفال لیست تحدیًا یمكن ألي بلد التصدي لھ بمفرده، 
ولھذا السبب ینبغي دعم الجھود الدولیة، مثل تلك التي 

یقودھا تحالف WePROTECT (نحن نحمي) العالمي 
لمكافحة االعتداء الجنسي على األطفال. ومع قضاء المزید 

من األطفال في مختلف أنحاء العالم المزید من الوقت 
على اإلنترنت، ال تزداد ھذه الدعوة إال إلحاحًا. وبالنسبة 

ل باإلنترنت الیوم  ألشد األطفال حرمانًا — وبعضھم ُیوصَّ
ألول مرة في حیاتھ — فإن العمل السلیم والُموّحد یمكن 
أن ُیحدث الفارق بین طفولٍة ُمحَبطة من سوء المعاملة أو 
االستغالل وبین بوابٍة تقود إلى فرص أرحب في الحیاة.

لصناعة التقنیة دور حیوي في 
إزالة مواد اإلساءة الجنسیة 
لألطفال، وتحدید الضحایا، 

وتعّقب المجرمین.

”



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف،  90

UNICEF/UN018678/Zehbrauskas © تحّذر إحدى الشاشات خالل حصٍة عن كیفیة السالمة على شبكة اإلنترنت في السلفادور قائلة: ”ال تكن ضحیًة لجرائم اإلنترنت“. الحقوق محفوظة



91   03 قسم خاص: أضرار الحیاة على اإلنترنت

تؤثر معالجة البیانات الُمستخَلصة من األنشطة على 
اإلنترنت وغیرھا على الجمیع — ولیس دائمًا بطرق 

سلبیة (انظر القسم الخاص: تقنیات المعلومات واالتصاالت 
في الحاالت اإلنسانیة وحاالت الطوارئ). ومع ذلك، ھناك 

مخاوف كبیرة بشأن الكیفیة التي ُیمكن لمعالجة البیانات 
على نطاق صناعي، وخاصًة من ِقَبل قطاع األعمال 

والدولة، التأثیر على صغار السن. قد یكون لدى األطفال 
فھم محدود جدًا للمخاطر التي تشكلھا ھذه المعالجة ویمكن 

أن یضعوا حدودًا منخفضة، أو ال حدود على اإلطالق، 
فیما یتعلق بمعلوماتھم الشخصیة التي یضعونھا على 

اإلنترنت. ویخاطر األطفال أیضًا بانتھاك حقوقھم أو إساءة 
معاملتھم55 ألن ”البیانات الضخمة“ ُتحّول اإلنترنت إلى 
شبكة ”إنترنت األشیاء“، وفي نھایة المطاف إلى شبكة 

”إنترنت كل شيء“، حیث یمكن االستیالء على أي وكل 
قطعة من المعلومات على أساس أنھا مفیدة لشخٍص ما. 

كما أنھ في كثیر من األحیان، ال یفھم الوالدان ما ھي 
البیانات التي یتم جمعھا عن أطفالھم.56

تنظر الشركات اآلن إلى جمع البیانات الشخصیة باعتباره 
”بالغ األھمیة“ لعملھا.57 وكما عّلقت صحیفة اإلیكونیمیست 
مؤخرًا، فإن المورد األكثر قیمًة لألعمال الیوم لیس النفط، 

ولكن البیانات.58 بالنسبة للشركات التجاریة، یمكن أن 
یكون األطفال أھدافًا مھمة كمصادر للبیانات ألنھم یؤثِّرون 

في قرارات المستھلكین من أصدقائھم وُأسرھم.59 وقد 
یكون البعض منھم أیضًا مستھلكین كبیرین أنفسھم — 

سواًء الیوم أو، وبشكٍل حاسم، في المستقبل — وعندھا قد 
یؤتي االستثماُر في تأمین والئھم للعالمة التجاریة ثماَره 

حقًا.

ھ اإلعالنات  ُیمكن أن ُیسھم ”اإلعالن السلوكي“، الذي ُیوجِّ
عبر اإلنترنت نحو سلوكیات محددة، فضًال عن أسالیب 

اإلعالن األخرى، في التسویق التجاري المتزاید للطفولة.60
ولكن بعد أن یتم استھدافھم كُمستھلكین، یواجھ األطفال 

خطرًا أكبر عندما تصبح الشركات مھتمة بما یفعلونھ عبر 
اإلنترنت: فقد یتم فتح عالمھم الخاص كلھ آللة التسویق، 
والتي لن تقتصر على مشاھدة وتسجیل ما یفعلھ الطفل 

ولكنھا أیضًا سُتعید تشكیل البیئة االجتماعیة على اإلنترنت 
وستعالجھا بطرق تؤثر على إحساس الطفل بالذات واألمن.

قد تكون خصوصیة األطفال أیضًا ُمستھَدفة من ِقَبل الدولة. 
یمكن للحكومات جمع كمیات ھائلة من البیانات الشخصیة 
على اإلنترنت عن األطفال، وھو نوع من المراقبة یفوق 

بكثیر ما كان یمكن تصوره في عصر ما قبل اإلنترنت.61 
تشّكل المراقبة الجماعیة حالیًا جزءًا رئیسیًا من جھود األمن 
الوطني في كثیر من البلدان، رغم أنھا غالبًا ما تكون غیر 
قانونیة وال ُیعتَرف بھا علنًا. فھي ال ُتقّوض فقط المفاھیم 

األساسیة للخصوصیة، بل ُتھدد أیضًا حقوق اإلنسان 
األساسیة األخرى، مثل حریة التعبیر، وتفتح الباب أمام 

احتماالت إساءة استخدام سلطة الدولة. وكما أشارت ورقة 
مناقشة حدیثة للیونیسف، فإنھ نظرًا لعدم توفر معلومات 
عن كمیة البیانات التي تجمعھا الحكومات ومدة االحتفاظ 

بھا، فإن اآلثار الكاملة للمراقبة الجماعیة على األطفال غیر 
واضحة حالیًا، ولكن النتائج الُمحتَملة تثیر القلق: ”إذا كانت 
بُوسع الحكومات ربط الملفات الشخصیة الفردیة بالبیانات 

التي تم اعتراضھا عن طریق المراقبة الجماعیة، كما یعتقد 
الكثیرون أن ھذا ممكن، فسیسمح ذلك للسلطات بإنشاء 

سجالت للوجود الرقمي الكامل لألطفال واالحتفاظ بھا.“62

قسم خاص:  حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت

في كل مرة یقوم فیھا طفل بنشر صورٍة على وسائل التواصل االجتماعي، أو تصّفح منَتج أو البحث عن شيء على 
االنترنت، فإنھ یوّلد بیانات. تغّذي ھذه البیانات، بدورھا، صناعًة تقوم بمعالجة المعلومات الشخصیة للطفل، بما في ذلك 

ھویتھ، ومكانھ، وتفضیالتھ، والعدید من التفاصیل األخرى.

المورد األكثر قیمًة لقطاع 
األعمال الیوم لیس النفط، ولكن 

البیانات.

”
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یتمثل مصدٌر أخیر ُمحتَمل إلساءة استخدام بیانات األطفال 
في والدیھم. فقد خُلصت دراسة استقصائیة ُأجریت في 

عام 2010 إلى أن 81% من األطفال دون سن الثانیة 
من العمر في 10 من البلدان مرتفعة الدخل (أسترالیا 

وكندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا والیابان ونیوزیلندا وإسبانیا 
والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة) كان لھم أثر رقمي، 
أي أن لھم صورة (أو صورًا) منشورة على اإلنترنت.63

الوالدان اللذان ُیسرفان في تبادل المعلومات عن أطفالھما 
ال یمّثالن ظاھرة جدیدة. ومع ذلك، فإن نمط الحیاة الرقمیة 

الیوم یمكن أن یأخذ ذلك إلى مستوًى جدید، مما ُیحّول 
الوالدین إلى ”ُموّزعین ُمحتَملین للمعلومات عن أطفالھما 

إلى جمھور واسع.“64 یمكن أن تُضر ھذه المشاركة (التي 
ال تنفك تزداد انتشارًا) بسمعة الطفل.65 ویمكن أن تخلق 

نتائج ُمحتَملة خطیرة في اقتصاٍد قد تفوق فیھ أھمیة تاریخ 
األفراد على اإلنترنت أھمیة تاریخھم االئتماني، في نظر 
تّجار التجزئة، وشركات التأمین، ومقدمي الخدمات.66 إن 
نقص الوعي لدى الوالدین قد ُیسبب ضررًا لرفاه الطفل، 

عندما تظھر المواد الرقمیة طفًال عاریًا مثًال، إذ یمكن 
إساءة استخدامھا من ِقَبل مرتكبي الجرائم الجنسیة إزاء 

األطفال. كما یمكن أن تضر برفاه الطفل على المدى 
الطویل، من خالل عرقلتھا قدرة األطفال على تحقیق 

الذات، وإنشاء ھویتھم الخاصة67، والعثور على عمل.68

 تنظیم خصوصیة األطفال

رغم التھدیدات المتزایدة بدرجة كبیرة، فإن القوانین 
الوطنیة ال توفر دائمًا الحمایة الكافیة لحقوق خصوصیة 
األطفال. وبالمثل، لم یِرد في الوثائق الدولیة شيء ُیذكر 

بشأن ھذا الموضوع. غیر أنھ حدث استثناء نادر في 
أوائل عام 2017، عندما أصدر مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة قرارًا أشار إلى أن انتھاكات الحق في 
الخصوصیة في العصر الرقمي یمكن أن یكون لھا ”آثار 

خاصة“ على فئات معینة، من بینھا األطفال.69

لقد استندت معظم النُُّھج التنظیمیة لحمایة خصوصیة 
الطفل على اإلنترنت إلى مبادئ موافقة الوالدین. وتختلف 

النُُّھج باختالف الُبلدان، ولكن عادًة ما ُیطلب من مقدمي 
الخدمات، أو ُینَصحون في بعض الحاالت، بالحصول على 

موافقة من الوالدین یتم التحقق منھا قبل تقدیم خدمات أو 
جمع بیانات من األطفال األصغر سنًا من عتبة ُعمِرّیة معینة 

— على سبیل المثال، 13 سنة في الوالیات المتحدة،70 
و14 سنة في إسبانیا71 و18 سنة في جنوب أفریقیا.72

ال یخلو مثل ھذا النھج من االنتقادات، بما في ذلك أنھ 
یمكن أن یؤثر على حریة األطفال في التعبیر والحصول 

على المعلومات وتطویر محو األمیة الرقمیة.73 وألن 
األطفال في كثیر من الحاالت ال یرغبون في إطالع 
والدیھم على نشاطاتھم على اإلنترنت،74 فإن طلب 

موافقة الوالدین على أي تبادل للبیانات من جانب األطفال 
سیؤدي في الواقع إلى الحد من استقاللیتھم وحریتھم على 

اإلنترنت، وھو ما یتناقض مع التزامات اتفاقیة حقوق 
الطفل بأن یكون األطفال قادرین على ممارسة االستقاللیة 
على أساس قدراتھم المتنامیة. وسیحتاج أي نھج تنظیمي 

إلى تحقیق التوازن بین حمایة األطفال على اإلنترنت 
واحترام استقاللیتھم أثناء نموھم.

قد یضر ”تقاسم المعلومات“ 
بسمعة الطفل، مما قد یؤدي إلى 

نتائج خطیرة ُمحتَملة.

”

تبسیط القواعد

لماذا یجب أن تكون الشروط واألحكام طویلًة جدًا؟ 
ربما ال یجب! یمكن أن تكون صفحات القواعد التي 
یطلب العدید من ُموّفري الخدمة عبر اإلنترنت من 

المستخدمین التوقیع علیھا في كثیر من الحاالت 
أكثَر مالءمة لألطفال، وبالتالي تساعد على بناء 
المعرفة الرقمیة لألطفال. ولتوضیح كیف یمكن 

القیام بذلك، قامت جیني أفیا، وھي محامیة في مجال 
الخصوصیة وعضو في فریق عمل تابع لمفوِّض 

األطفال في إنجلترا، بفحص فقرة من نٍص من أحد 
ُموّفري الخدمة بدأ كالتالي: ”أنت مسؤول عن أي 
نشاط یحدث من خالل حسابك وأنت توافق على 
أّال تبیع أو تنقل أو ُترخِّص أو تخصص حسابك، 

أو متابعیك، أو اسم المستخدم، أو أي حقوق 
للحساب...“. وأعادت كتابة الفقرة المكونة من 112 

كلمة على النحو التالي: ”ال تستخدم حساب أي 
شخص آخر دون إذنھ وال تحاول معرفة تفاصیل 

تسجیل الدخول الخاصة بھ“.77
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وقد تتعارض الحاجة إلى موافقة الوالدین أیضًا مع بعض 
األدلة الحدیثة التي تبین أن األطفال لدیھم بعض الوعي 

بالتھدیدات الخاصة بالخصوصیة ویشاركون البالغین 
بعضًا من ذات المخاوف بشأن سرقة الھویة واستخراج 
البیانات.75 وتؤكد األبحاث التي أجرتھا منظمة ”أطفال 

العالم على اإلنترنت“ كیف یتمثل ذلك في المجال الرقمي، 
حیث وجدت في استطالعاتھا أن األطفال األكبر سنًا 

یعرفون عادًة كیفیة إدارة إعدادات الخصوصیة الخاصة 
بھم عبر اإلنترنت، في حین أن األطفال األصغر سنًا ال 

یستطیعون ذلك في كثیر من األحیان.76

ھت انتقادات أیضًا إلى مسألة تحدید عتبة ُعمریة  وقد ُوجِّ
ُمعّینة للموافقة، مثل سن 16 سنة في الالئحة العامة لحمایة 

البیانات في االتحاد األوروبي (رغم أنھ بُوسع الدول 
األعضاء تخفیض ذلك إلى 13 سنة)، والتي من المقرر 

أن تدخل حیز النفاذ في عام 78.2018 ویمكن القول 
إن ھذا قد یشجع األطفال على الكذب فیما یتعلق بسّنھم 

لموّفري الخدمات عبر اإلنترنت، وھي ظاھرة ُتبّین بعض 

الدراسات انتشارھا على نطاق واسع بالفعل.79 ویرى 
الُمنتقدون أنھا قد توفر أیضًا للُمّتھمین الُمحتَملین باستمالة 

ة معقولة للدفاع عن أنفسھم بأنھم افترضوا أن  األطفال ُحجًّ
شخصًا یتم االتصال بھ من خالل موقع لوسائل التواصل 

االجتماعي لن یِقّل عمره عن 16 سنة — وھي سن 
القبول الجنسي في العدید من البلدان.80

ویشیر بعض المدافعین إلى أن ھناك طرقًا أفضل 
من اشتراط موافقة الوالدین لحمایة حق األطفال في 

الخصوصیة وفي نفس الوقت حمایة حقوقھم األخرى. 
وتشمل ھذه الطرق المبادرات التعلیمیة وتغییر اإلعدادات 

االفتراضیة للخصوصیة.81 ولكن یجب تحمیل موّفري 
الخدمات عبر اإلنترنت عبئًا أكبر من المسؤولیة لوضع 

حدود واضحة لجمع بیانات األطفال ومعالجتھا واالحتفاظ 
بھا. وینبغي أن تشمل السیاسات أیضًا ”شفافیة في أسالیب 

جمع البیانات وشرحًا واضحًا لكیفیة استخدام البیانات 
الناتجة.“82 كما ینبغي أیضًا تكییف ذلك الشرح مع 

احتیاجات األطفال وفھمھم للمعلومات.

یجب أن یتحمل مقدمو خدمات 
اإلنترنت المزید من المسؤولیة.

”

تمیل النھج التنظیمیة لحمایة خصوصیة األطفال 
على اإلنترنت إلى االستناد إلى مبدأ موافقة 

الوالدین. ویرى البعض أن ھذا یخفف بشكل 
زائد من مسؤولیة مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت 

عن حمایة خصوصیة األطفال وھویتھم على 
UNICEF/ © اإلنترنت. الحقوق محفوظة

UN055396/Romana
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ھل وضعَت وشمًا... 
بعد؟

خوان إنریكیز

بدایًة، قد یفكر معظمكم أیھا القراء األعزاء في اإلجابة 
على ھذا السؤال بالنفي القطعي. فوضع الوشم عملیة 

مؤلمة، حیث یصعب جدًا إزالتھ، وغالبًا ما یسّبب إحراجًا 
ون:  في وقت الحق من الحیاة. معظم اآلباء واألمھات ُیصرُّ

ال تضع وشمًا. انتھى النقاش. أما إذا كنَت والبد فاعًال: 
فعلیك االنتظار لفترة طویلة، وُكن حذرًا جدًا بشأن ما 

تختاره. تلك نصیحة تبدو جیدة. فلماذا، إذن، یسمح معظم 
اآلباء ألطفالھم بوضع وشم افتراضي؟ دعوني أشرح…

عندما تستخدم الفیسبوك، أو تویتر، أو إنستاغرام، أو 
غوغل، أو لینكد إن، أو مجموعة من الخدمات األخرى، 

فإنك تشارك اآلخرین أجزاء من نفسك. فالصور، 
واألنشطة، واألفكار، واالقتباسات، والتغریدات، 

واألصدقاء، والتعلیقات — تصبح كلھا فتافیت تعكس، 
مجتمعًة، أفكارك، واھتماماتك، ونشاطاتك، ومواھبك، 

وإنجازاتك، وتجاربك في الحب واالنفصال، وحیاتك على 
اإلنترنت. ھذه الصور والكلمات تعكس ما تعتقد أنھ مھم 

— ما یھمك. تمامًا مثل الوشم. لذلك فإنھا ُتَعّد، بشكٍل ما، 
بمثابة وشم إلكتروني، ولكنھا أكثر حمیمیة وتصفك بدقة 

أكثر من أي حبر على بشرتك.

اللھم إال إذا اخترت أن تِشم وجھك أو یدیك، یمكنك بسھولة 
تغطیة معظم الوشم على جسمك، إذا كنت ستذھب مثًال 

إلى مقابلة عمل أو إلى موعد. غیر أن ھذا ال ینطبق على 
الوشم اإللكتروني؛ فإنھ من المستحیل تقریبًا أن تستره. 

إزالة الوشم الحقیقي عملیة مؤلمة وصعبة، ولكنھا ممكنة. 
أما إزالة الوشم اإللكتروني فتكاد تكون مستحیلة. بمجرد 

الدخول على اإلنترنت، یمكنك معرفة الكثیر عن أي 
شخص تقریبًا. بشكٍل ما، نحن جمیعًا موشومون بشكل 

دائم. ویتطلب األمر جھدًا متزایدًا كي تحتفظ لنفسك ولو 
ببعض الخصوصیة. 

إن تشریع الخصوصیة فیما یتعلق بالحاالت القصوى ھو 
أسھل بكثیر من تشریعھا للحاالت التي تتكرر كل یوم. 

ترّكز معظم المناقشات بشأن الخصوصیة على إجراءات 
مثل ”اإلباحیة االنتقامیة“، حیث ینشر شریك سابق 

غاضب صورًا أو أشرطة فیدیو ُمخٍلة تضر بشریكھ. 
ولكن ھذا أندر بكثیر من المعلومات التي نشاركھا نحن 
وأصدقاؤنا طوعًا، بعد حفلة بریئة، أو زیارة لموقع، أو 

تعلیق في العمل، أو تفاعل عائلي. وألن ھذه البیانات 
یسھل جدًا الوصول إلیھا، ولو بعد مرور عقود من الزمن، 

وألنھا ُنشرت على نطاق واسع جدًا، فإن ھناك العدید 
من األشخاص الذین، ولو بعد مرور سنین، قد ُیسّرون، 
أو ُیھانون، أو َیغضبون، أو یتفاجؤون أو َیتسلُّون بأكثر 

الوشوم اإللكترونیة براءة. 

بشكلٍّ ما، نحن جمیعا مشاھیر. ووفقًا لعمدة سابق 
لمدینة لندن، ”عندما تسیر في شوارع لندن فأنت نجم 

سینمائي. حیث یتم تصویرك بعدد من الكامیرات یفوق 
كل تخیالتك“. ھذا أمٌر لیس بالمستغرب، بالنظر إلى 

أنھ — وفق بعض التقدیرات — ھناك أكثر من ملیون 
كامیرا للدوائر التلفزیونیة المغلقة تراقبك. إننا نعیش اآلن 

تحت رقابٍة ربما تفوق تلك التي كانت ُتحیط بنجم ھولیوود 
مرموق أو رئیس دولة قبل بضعة عقود. غیر أنھ في 

حین كان یتطّلب األمر فریقًا من صحفیي التحقیقات أو 
المصورین الصحفیین ذوي المھارات العالیة للكشف عن 
حیاة األغنیاء والمشاھیر في األیام الخوالي، یمكن الیوم 

بسھولة تمحیص وتقاسم كل ما نقولھ، ولمن قلناه، وحول 
ماذا، وكیف كنا نبدو. 

كبالغین، سیخضع أطفال ومراھقو الیوم لتمحیص وسجل 
تاریخي ال یمكننا حتى تصّوره. في حین كان معظمنا، 

لحسن الحظ، قادرًا على نسیان، أو إعادة تصّور، أو 
إعادة اختراع أجزاء من حیاتنا، وقصص ُحبنا، ووظائفنا، 

وأفكارنا، وأعمالنا، وتعلیقاتنا، وأخطائنا في فترة مبكرة من 
عمرنا، فإن أطفال الیوم سیكونون في موقف مختلف جدًا. 
فتعلیق واحد غبي یمكن أن یؤدي إلى عقود من االزدراء 
والتنّمر عبر اإلنترنت. كما یمكن للسلطات، أو الناخبین، 

أو أرباب العمل، العودة ومراجعة عمل غبي واحد بعد 
ُمضّي عقود من الزمن. 

لألفضل أو لألسوأ، أصبح كل واحد من أطفال الیوم 
شخصیًة تاریخیًة فردیة، تخضع للرقابة في بانوبتیكون 
أقوى وأكثر دیمومًة من أي وقت مضى. حتى وھو في 
الرحم، تبدأ في بعض األحیان تفاصیل كل فرد في أخذ 

طریقھا لتصبح وشمًا عامًا، حین یتبادل اآلباء صور المسح 
بالموجات فوق الصوتیة أو حتى بیانات تسلسل الجینات. 
قبل أن یبلغ األطفال سن المراھقة المبّكرة ویبدأوا بتبادل 

قصصھم الخاصة، یوجد بالفعل وشم عریض قد یحّدد 
كیف ُینظر إلیھم: أین تعیش؟ ھل والداك مطّلقان؟ من ھما 
أصًال؟ ما المدرسة التي ذھبت إلیھا؟ كیف كنَت تبدو؟ ھل 

لعبَت ریاضة؟ من السھل معرفة كل ذلك. 
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إننا نعیش اآلن تحت رقابٍة ربما تفوق تلك التي 
كانت ُتحیط بنجم ھولیوود مرموق أو رئیس 
دولة قبل بضعة عقود. الحقوق محفوظة © 

UNICEF/UN036674/Sharma

 قد ال یكون االخفاء خیارًا قابُال للتطبیق. في عالم صار 
فیھ الوشم الرقمي أكثر انتشارًا وأكثر وضوحًا من أي 

وقت مضى، أصبحت مصادفة شخٍص لیس لھ أي ملف 
تعریفي على اإلطالق أمرًا یجعلنا نتعّجب بحق. وحیث أن 

أطفالنا یواجھون تحدیات لم نواجھھا من قبل، فمن المھم 
أن ُنجري معھم محادثات مبّكرة حول الشخصیة العامة، 

والملفات الشخصیة، والتاریخ، والسمعة طویلة األجل 
لكٍل منھم. وكما كان اآلباء یعّلمون أطفالھم األخالق في 
سن مبكرة، یحتاج أطفال الیوم إلى تعّلم قواعد وعقابیل 

تعّرضھم للوشم إلكترونیًا. یبدو أننا جمیعًا موشومون، 
فنحن نحمل بالفعل على أجسادنا حبرًا إلكترونیًا أكثر بكثیر 

مما تحملھ أكثر عصابات راكبي الدراجات الناریة تزیًّنا 
بالوشوم زاھیة األلوان...

 Excel Venture خوان إنریكیز ھو المدیر اإلداري لمنظمة

Management، وھي صندوق یستثمر في شركات علوم الحیاة الریادیة 

ومنصات البیانات الكبیرة. وھو متحدث عالمي، وعاِلم ُمسَتقَبلي، ومؤلف كتٍب 

من بین األكثر مبیعًا في مجاالت السیاسة، والعلوم، والشؤون الدولیة.
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انظري یا أمي، ال 
توجد بیانات!

أناب جین

والتقنیات  إننا نشھد نقطة تحّول في تطویر اللُّعب 
األخیرة،  األعوام  في  والمراھقین.  لألطفال  المتوفرة 

اختیرت أجھزة اآلي فون، واآلي بود، واآلي باد من 
شركة أبل من بین أكثر اللُّعب المرغوبة خالل العام، 

مما أظھر أنھ، وألول مرة، توصف تقنیات ُمنَتجة 
للبالغین ومزّودة بقدرات كبیرة على اإلنترنت — 

وعلى نطاق واسع بھذا الشكل — على أنھا ُلَعب ال 
ضع باألجھزة  غنى عنھا لألطفال. یلعب األطفال الرُّ
قبل  الصوتیة  والتقنیات  الذكیة،  والھواتف  اللوحیة، 
أن یتمكنوا من المشي أو الكالم. ولم یُعد االكتشاف 

الطفولي محصورًا في حدود العالم المادي الذي یمكن 
لخیالھم  یمكن  یفھموه.  لكي  وتذّوقھ  لمسھ  لألطفال 

التعلم  طرق  أصبحت  لقد  الرقمیة.  األبعاد  استكشاف 
والوصول إلى المعلومات ال حصر لھا.

والمستھلكین  المنتجین  من  كٌل  یواجھ  ذلك،  ومع 
تحدیات جدیدة عندما یتم دمج اللُّعب في التقنیات 

لألطفال  المتاحة  والبرمجیات  اللُّعب  فإمكانات  الجدیدة. 
االستشعار  فمن  قة.  الُمسوَّ جاذبیَتھا  تتجاوز  والمراھقین 

السحابیة،  الحوسبة  إلى  البیانات  تمریر  إلى  البیئي 
تتوّسع قدرات الِحس والتواصل لدى األطفال، ولكن 
تزداد أیضًا قدرات الشركات على التأثیر على أفكار 

لدیھم.  القرار  صنع  وعملیة  ومعتقداتھم  األطفال 

في الثمانینیات من القرن الماضي، سمح إلغاء الضوابط 
الوالیات  في  لألطفال  ھة  الُموجَّ اإلعالنات  على  التنظیمیة 

ضخمة  امتیازات  ببناء  والشركات  قین  للُمسوِّ المتحدة 
زادت بشكل واضح من الروابط العاطفیة التي ُیكّنھا 
األطفال للمنتجات. لقد قاموا بذلك من خالل تطویر 

رسوم متحركة، وحمالت إعالنیة مكلفة، وأفالم رائجة. 
والیوم، یوجد قدر قلیل جدًا من الضوابط التنظیمیة التي 
إنھم  التقنیة.  وصناعة  اللُّعب  تصنیع  شركات  جماح  تكبح 

تتجاوز  سریعة  بوتیرة  والتشتیت،  االبتكار  یواصلون 
المستھلكین  مجموعات  وقدرة  الفھم،  على  اآلباء  قدرة 
على التشریع. الحكومات  تقدیم المشورة، وقدرة  على 

ابتداًء من اللُّعب الذكیة التي تستمع إلى األطفال أثناء 
لعبھم، إلى استخدام األسرة ألداة ”أمازون إیكو“، ووفرة 

البرامج واألجھزة األخرى التي ُتستخدم من حولھم، 
والتعّلم  واللِّعب  للحیاة  جدیدة  حدودًا  األطفال  یستكشف 
لفتت  لقد  المتزاید.  والتشابك  التشبیك  على  بناء  تتشّكل 

خصوصیِة  إلى طبیعة غزِو  االنتباه  الجدیدة  البحوث 
األطفال من خالل اللُّعب التي تلتقط وُتسّجل وتتبادل 
تساؤالت  ذلك  ُیثیر  اللعب.  أثناء  الصوتیة  المعلومات 

خطیرة حول الخصوصیة والسالمة في المنزل وعلى 
شبكة اإلنترنت. كما ُیثیر قضایا مھمة حول ما یمكن 
منتجاتھا  تسجلھا  التي  بالمعلومات  تفعلھ  أن  للشركات 

أثناء لعب الطفل، والكیفیة التي یمكن بھا أن تستخدمھا، 
الوصول  بإمكانھ  سیكون  ومن  حمایتھا،  ینبغي  وكیف 

إلیھا.

كان األطفال دائمًا یكشفون عن خبایا نفوسھم إلى ُلَعبھم 
وُدَمى الدببة الخاصة بھم، ولكن غالبًا في السر، حیث 

یندر أن ُتسمع شكوى أو اعتراف. ھل من الصواب 
الحد من خصوصیة أطفالنا بھذه الطریقة؟ أم ینبغي 

الخاصة  لّلحظات  الكامل  الوصول  بإمكانیة  اآلباء  تزوید 
المصّممین  حوافز  ھي  ما  نموھم؟  في  للمساعدة  ألطفالھم 

والُمنِتجین؟

حیاتنا  عبر  تحصیلھا  یتم  التي  البیانات  ُتجمع  ما  غالبًا 
ویبدو  بالخصوصیة،  تتعّلق  والیات  دون  الرقمیة 

بنا  الخاصة  البیانات  بتشفیر  المطالبة  مسؤولیة  أن 
تقع علینا. حتى أكثر الوالدین اجتھادًا، ال یكاد یتسع 
وقتھ لقراءة الشروط واألحكام لكل ُمنَتج. تتعّقد أبعاد 

الموافقة، إذ قد ُتمّرر بیانات أطفالنا بسھولة إلى أطراف 
لتدریب  أو  التسویق،  ألغراض  استخدامھا  یمكنھا  ثالثة 

جدیدة. اصطناعي  ذكاء  أنظمة 

عن  جمعھا  یمكننا  التي  الَكّمیة  للبیانات  الھائل  الحجم 
الوالدین لھا.  أطفالنا یثیر مخاوف حول كیفیة استخدام 
كیف سیتم حمایة األطفال من الممارسات الوالدّیة التي 
متزاید؟  بشكل  اجتیاحیة  ولكنھا  حسنة  نوایا  عن  َتصُدر 
ھل ینبغي أن یكون لألطفال استقاللیة في ممارساتھم 

التَّقنیة، وإذا كان األمر كذلك، فكیف؟

یخلق وجود التقنیة في كل مكان في المنزل بعض 
المصّممون  یكون  ینبغي أن  واألھل.  التحدیات لألطفال 

تطویر  علیھا  ینطوي  التي  األخالقیة  بالقضایا  درایة  على 
برمجیات وأجھزة جدیدة یمكن أن یصل إلیھا الُقّصر، 
وتعزیز  تشكیل  في  المساعدة  إمكانیة  التقنیات  لھذه  ألن 

وبأنفسھم. بالعالم  الصغار  المستخدمین  معرفة 
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”ینبغي أن یكون المصّممون على درایة بالقضایا 
األخالقیة التي ینطوي علیھا تطویر برمجیات 

وأجھزة جدیدة یمكن أن یصل إلیھا الُقّصر، ألن 
لھذه التقنیات إمكانیة المساعدة في تشكیل وتعزیز 

معرفة المستخدمین الصغار بالعالم وبأنفسھم“، 
على حد قول أناب جین. الحقوق محفوظة 

/UNICEF/UN040656 ©

غیر أن التصمیم الُمتعّمد أمٌر بالغ األھمیة، ذلك ألن 
التقنیات الجدیدة تزید أیضًا من فرص التنّمر والتحرش 

وغیر ذلك من السلوكیات األكثر خطورة. یمكن أن 
یتعرض األطفال والشباب في غرف نومھم للجریمة، 
واإلساءة، والتطرف. وقد ُصّممت برامج مثل سناب 

شات بحیث ُتِحد من إمكانیة قراءة المحتوى الذي تمت 
مشاركتھ، من خالل جعلھ غیر متوفر بعد مرور وقت 

واتساب،  كما توفر برامج  محّدد یضبطھ المستخدم. 
وسیجنال، وغیرھا، قنوات اتصال ُمشّفرة. من منظور 

لحیاتنا أن ُیشّوه  تنموي، كیف یمكن للبث المباشر 
أفضل  تعزیز  یمكننا  وكیف  شخصیاتنا،  یطّور  أو 

أطفالنا؟  في  الممارسات 

المضّمنة  واألجھزة،  البرمجیات  استقاللیة  تزاید  مع 
ذھبنا،  أینما  ترافقنا  التي  التقنیات  داخل  خفي  بشكل 
ُنصبح أكثر جھًال من أي وقت مضى بكیفیة عمل 
أجھزتنا في واقع األمر وبمدى ما تقوم بھ. تحتاج 

ھذه  ألخذ  التقنیة  وشركات  للُّعب  المصنِّعة  الشركات 

إننا  وخدماتھا.  منتجاتھا  تصمیم  عند  االعتبار  في  األمور 
العادل  ولالستخدام  للخصوصیة،  أفضل  فھٍم  إلى  بحاجة 
للبیانات، ولشواغل اآلباء واألمھات. كآباء، نحتاج إلى 
القیام بجھٍد أكبر في محاسبة ھذه الشركات؛ نحتاج إلى 
الذي  العمل  من  المزید  أمامنا  أطفالنا.  بحمایة  المطالبة 
ینبغي القیام بھ في مجال تصمیم وبناء تقنیاٍت لألطفال 

أمامنا  بالثقة.  وجدیرة  ومسؤولة،  أخالقیة،  تكون 
المزید من العمل الذي ینبغي القیام بھ في فھم التقنیة 

بتوجیھ  یقوموا  أن  أطفالنا  تعلیم  وكیفیة  واستخدامھا 
نعیشھ.  الذي  المضطرب  التقني  المشھد  ِخَضم  في  أنفسھم 

أناب جین ھي مدیرة وإحدى مؤسسي سوبر فالكس، وھو مختبر 

واالجتماعیة.  والثقافیة  التجاریة  لألغراض  الناشئة  التقنیات  على  یرّكز 

التطبیقیة  الفنون  بجامعة  الصناعي  التصمیم  في  أستاذة  أیضًا  وھي 

في فیینا. ُكِتب ھذا المقال من خالل مناقشة مع جیك تشارلز ریس، 

الباحث في علوم المستقبل في سوبر فالكس.



إن المقاالت الكاملة للمساھمین الشباب المذكورین في
تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 یمكن العثور علیھا ھنا:

<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

آشلي تان، 17 عامًا
سنغافورة

"من غیر الُمجدي أن نقارن أنفسنا 
بالمعاییر بعیدة المنال التي ُتبرزھا 

وسائل التواصل االجتماعي، فكثیٌر من 
ھذه الصور لیست في الحقیقة إال نسخًا 

مشوھة عن الواقع".

الطفولة الرقمیة: 
الحیاة على اإلنترنت

04
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إذ یقضي األطفال وقتًا أطوَل فأطول في التعامل مع األجھزة الرقمیة، أضحت اُألسر والمرّبون 
وُمناصرو قضایا األطفال أكثر قلقًا، وأكثر ارتباكًا بفعل االفتقار إلى التوافق في اآلراء بین الخبراء 

حول مزایا االتصال اإللكتروني ومخاطره. ویعاني كثیٌر من أولیاء األمور كذلك بسبب الرسائل 
المتضاربة التي تحثُّھم من ناحیٍة على "ضبط الوقت" الذي یقضیھ األطفال على الشاشات، ومن ناحیٍة 

أخرى على اقتناء أحدث األجھزة لیتمكن األطفال من "مواكبة التقنیة".

ومع أن المناقشات تستمر، فھناك شيء واحد واضح: إّن االتصال اإللكتروني غیر المحدود (وخاصًة 
غیر الخاضع لإلشراف) قادٌر على إلحاق األذى؛ وبالمقابل فإن إتاحة الوصول إلى الكّم الھائل من 

المعلومات والتسلیة والُفرص االجتماعیة المتوفرة على اإلنترنت سیعود بالفائدة على األطفال في جمیع 
أنحاء العالم. ِلذا فإنَّ المھّمة تكُمن في إیجاد ُسُبٍل لمّد األطفال بالمساندة واإلرشاد الذي یحتاجون إلیھ 

لتحقیق أكبر فائدة ممكنة من استخدامھم لإلنترنت.

ألعاب الفیدیو. التلفزیون. الكتب الُمصّورة. الرادیو. 
إن البحث على محرك غوغل عن المخاوف المجتمعیة 
والوالدّیة بشأن تأثیر التقنیة على رفاه األطفال سُیسفر 

بوضوح عن أن ھذه المخاوف لیست ُمستَجّدة.

فقد سبق أن اعُتِبر الرادیو مسؤوًال عن األرق. واعُتبرت 
الكتب الُمصّورة مسؤولًة عن جعل األطفال "مجرمین 

ومنحلین أخالقیًا". واتُّھم التلفزیون بالتسبب في االنعزال 
االجتماعي. كما واتُِّھمت ألعاب الفیدیو بالتسبب بالعنف في 

عالم الواقع.1

بل ومنذ القرن السادس عشر، كان ھناك من یخشى من 
أن تؤدي الكتابة إلى زیادة النسیان، ألن الناس لن یحتاجوا 

لالعتماد على الذاكرة للحصول على المعلومات. وكان 
البعض ُیعربون عن قلقھم من أن تؤدي الكتب والطباعة 

إلى "فرط المعلومات" كما نسمیھ الیوم.

سبقتھا،  التي  المبتكرات  مع  بالمقارنة  ذلك،  ومع 
فإن شبكة اإلنترنت – وكیفیة استخدام األطفال لھا 
والتفاعلیة  فالوصول  بكثیر.  أكبر  مخاوف  ُتثیر   –

یصعب انتزاعھما أو إیقافھما. كما أن مراقبة 
استخدام األطفال لھما ُیعد أمرًا أصعب. وبینما 

یدخل األطفال على مواقع الترفیھ أو المعلومات أو 
باإلنترنت،  ُموّصل  جھاز  عبر  االجتماعیة  الشبكات 

فإن ھذه األجھزة تجمع المعلومات عنھم أیضًا.

ُتراود اآلباء والمرّبین وصناع القرار وقادة الصناعة 
أسئلة كثیرة حول تأثیر الوصول والتفاعلیة. ھل یشّكل 

االنخراط الرقمي تھدیدًا لرفاه األطفال؟ ھل یقضي 
األطفال الكثیر من وقتھم في ذلك؟ ھل ُیسبب لھم 

االكتئاب؟ أو االتكالیة؟ أو البدانة؟ من ھم األكثر ُعرضًة 
للخطر؟ ما الذي ُیمكن لآلباء ومقّدمي الرعایة القیام بھ 

إلتاحة المجال لألطفال لالستكشاف والنماء بشكل مستقل، 
مع توفیر الرقابة الكافیة في نفس الوقت؟

یستعرض ھذا الفصل ھذه األسئلة، ویوجز األدّلة 
المتوفرة حول تأثیر االنخراط الرقمي في عدد من 

جوانب سالمة األطفال (الّذھنیة واالجتماعیة والبدنیة) 
ویقّدم وجھات نظرھم حول الموضوع.

كما رأینا في الفصول السابقة، فإن استفادة األطفال من 
تجاربھم الرقمیة من عدمھا، ومقدار ھذه االستفادة إن 

ُوجدت، یعتمد إلى حد كبیر على المرحلة العمریة التي 
تبدأ فیھا التجربة الرقمیة. ففي حین ُیرّجح أن یستثمر من 
یتمّتعون بعالقات اجتماعیة وأسریة قویة شبكة اإلنترنت 
في توطید تلك العالقات، بما یؤدي إلى رفاٍه أعلى، فقد 

یجد األطفال الذین یعانون من الوحدة والكرب واالكتئاب 
والمشاكل في البیت، على سبیل المثال، أن اإلنترنت 

ُتراكم بعض ھذه الصعوبات القائمة. ولكن وعلى نحو 
معاكس فإن األطفال الذین یعانون في حیاتھم االجتماعیة 

خارج اإلنترنت قد یطّورون أحیانًا صداقات عبر 
اإلنترنت فیتلّقون دعمًا اجتماعیًا ال یتسّنى لھم بدونھا.2

إن مقدار استفادة األطفال من 
تجاربھم الرقمیة یعتمد كثیرًا 

على نقاط انطالقھم.

"
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األسئلة حول وقت الشاشة بالنسبة لألطفال الُموّصلین، 
رغم أنھا ال تزال محل نقاش، توشك أن تتحول إلى 
جدال عقیم، بسبب غیاب اإلجماع بشأن العتبة التي 
ینتقل عندھا الوقت الذي یقضیھ الطفل في استخدام 

التقنیة الرقمیة من االعتدال إلى اإلفراط. ھذه العتبة 
فردّیة للغایة، حیث تعتمد على عمر الطفل، وخصائصھ 
الفردیة، وسیاق حیاتھ األوسع. ویجد العدید من األطفال 
في السیاقات ذات االتصال العالي باإلنترنت صعوبًة في 

تقدیر إجمالي الوقت الذي یقضونھ مع التقنیة الرقمیة، 
ألنھم یستخدمونھا طوال الوقت (بشكٍل أو بآخر).3

من خالل المناقشة والدراسة، یبدو أن بعض الحقائق 
األساسیة بدأت تتبلور. وبدًال من تقیید استخدام األطفال 

للوسائط الرقمیة، فإن المزید من الوساطة الیِقَظة 
والداعمة من ِقَبل اآلباء والمعلمین یِعُد بالتوّصل إلى نتائج 

أفضل في تمكین األطفال من تحقیق االستفادة القصوى 
من الوصول لإلنترنت مع التعّرض للحد األدنى من 

مخاطرھا. وینبغي إیالء المزید من االھتمام بالمحتوى 
واألنشطة التي یمارسھا األطفال من خالل تجاربھم 

الرقمیة – ما یفعلونھ على اإلنترنت ولماذا – بدًال من 
حصر االھتمام بالمدة التي یقضونھا أمام الشاشات. 

وأخیرًا، ینبغي للبحوث والسیاسات المستقبلیة أن تنظر في 
سیاق حیاة الطفل بالكامل – عمره، وجنسھ، وشخصیتھ، 

وأوضاعھ الحیاتیة، وبیئتھ االجتماعیة والثقافیة، وغیر 
ذلك من العوامل – إلدراك أین ُیمكن رسم الخط الفاصل 

بین االستخدام الصحّي واالستخدام الضار.

فجوة جدیدة بین األجیال

یبدو أن قلق أولیاء األمور والمرّبین والمھتّمین 
بصحة األطفال وعافیتھم یزید تجاه قضاء األطفال 
وقتًا أطول مع األجھزة الرقمیة. ومقابل كل مقالة 
أو دراسة تشیر إلى إضرار االتصال اإللكتروني 
المتنامي بصحة األطفال، تظھر مقالة أو دراسة 

أخرى تفّند تلك المزاعم وتقدم دلیًال ُمنافسًا.

ویتساءل البالغون الذین یعتقدون أّن األطفال یمضون 
وقتًا أطول من الالزم في التعامل مع الشاشات ما إذا 
كانت ستفوت ھؤالء األطفال جوانب مھمة من الحیاة 

(أو لعلھا جوانب كانت مھمة وقت طفولتھم ھم؟)، 

مثل الضحك مع األصدقاء بعد مقلب ما، أو تسّلق 
األشجار، أو تأمل طابور من النمل وھو یزحف على 

األرض.

وھناك بعض المخاوف األبویة   التي تتكرر في 
سیاقات الثقافات المختلفة. فعلى سبیل المثال، یصف 
تقریر صادر عن مجلس اإلعالم السویدي كیف كان 

أولیاء األمور في السوید إیجابیین جدًا تجاه الفوائد 
باأللعاب الرقمیة ولكنھم  باللعب  التي سیجنیھا أطفالھم 
أعربوا عن قلقھم في الوقت ذاتھ بسبب مقدار الوقت 
الذي یقضونھ في ممارسة تلك األلعاب.4 وعلى نحو 
مماثل، في جنوب أفریقیا، أقرَّت مجموعات النقاش 

المؤلفة من أولیاء أمور بفوائد اإلنترنت لألطفال 
برغم قلقھم تجاه مقدار الوقت الذي یقضیھ األطفال 

على اإلنترنت والمخاطر المحتملة التي قد یواجھونھا 
اإلنترنت.5 عبر 

ویرى علماء االجتماع وعلماء النفس أن األطفال 
الیوم یتفاعلون مع أجھزتھم الھاتفیة أكثر مما 

یتفاعلون مع بعضھم البعض، ویتكّھنون بأنھ قد 
تفوتھم تجارب اجتماعیة مھّمة.6 وقد أشار آخرون 
إلى قلقھم أن تتضرر مھارات األطفال االجتماعیة
 (أو تتغیر) ألن صداقاتھم وتخاطبھم مع أقرانھم 

یجري عبر الوسائط الرقمیة.7

ویرى بعض الخبراء أن األطفال ما زالوا یتفاعلون 
مع بعضھم البعض بنفس المقدار المعھود سابقًا وأنَّ 
نوعیة التفاعل لم تختلف، غیر أن مكان ھذا التفاعل 

االجتماعي ھو الذي انتقل إلى الفضاء الرقمي.8

وأما بالنسبة للواقعین على الطرف اآلخر من الفجوة 
الرقمیة، ممن یكون اتصالھم باإلنترنت ضعیفًا أو 
معدومًا، فقد ینتاب أولیاء األمور ومقدِّمي الرعایة 

القلق ألن أطفالھم ال یتطورون من نواحي حیث 
الكفاءات االجتماعیة، أو الھویة الرقمیة، أو المھارات 

والمعارف التي سیحتاجون إلیھا للتنافس على 
الوظائف (انظر الفصل 2).

ویشیر األطفال الموّصلون باإلنترنت إلى أّن البالغین 
ُھم الذین تفوتھم أشیاء. وقد ورد على لسان إحدى 
الفتیات في مقابلٍة مع صحیفة الواشنطن بوست أّن 

ینبغي إیالء مزید من االھتمام 
لنشاطات األطفال على 

اإلنترنت وأسبابھا.

"
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ما یفوت البالغین "ھو العالُم بأسِره".9 كما یشتكي 
أطفال آخرون من أّن أولیاء أمورھم یمضون وقتًا 

طویًال للغایة على اإلنترنت وأّن علیھم لذلك السبب أن 
یتنافسوا مع األجھزة الرقمیة لجذب انتباه األھل.10

وعلى الرغم من ھذه اآلراء المتباعدة، یجد األطفال وأولیاء 
أمورھم طُرقًا لَجسِر الفجوة من خالل التحدث مع بعضھم 

البعض بشكل منتظم حول السلوك الرقمي الواعي والمتمتع 
بحس المسؤولیة (انظر اإلطار: آفاق أبویة رقمیة جدیدة). 

یقول البعض أن األطفال الیوم یتفاعلون مع ھواتفھم أكثر من بعضھم البعض. ویرى آخرون أن التغّیر الوحید الذي طرأ ھو أن أماكن التفاعل االجتماعي لألطفال أصبحت اآلن رقمیة 
UNICEF/UN036679/Sharma © بشكل متزاید. الحقوق محفوظة



غالبًا ما یرسم الكبار صورًة 
مفادھا أن الّشباب مّتصلون 

تقنیًا ولكّنھم منفصلون 
اجتماعیًا، وحّتى المشاركون 
في حلقات عمل تقریر حالة 
أطفال العالم لعام 2017* 
أقّروا أن في ذلك شیئًا من 

الحقیقة.

ما رأي المراھقین في...  
تأثیر تقنیات المعلومات 

واالتصاالت على أسرھم؟ 

" أعتقد أن اإلنترنت قّربتنا إلى البعیدین عنا وأبعدتنا عن 
القریبین منا. ففي أسرتي، نجتمع كّلنا في الغرفة نفسھا 

أحیانًا دون أن ینطق أٌي منا ببنت شفة، فكل واحد منا یحّدق 
في شاشة ھاتفھ الذكي". فتاة، 16 عامًا، جمھوریة الكونغو 

الدیمقراطیة

ولكّنھم باإلجمال رسموا صورًة أكثر إیجابیًة بكثیٍر عن 
الكیفیة التي تغّیر بھا التقنیات الرقمیة حیاة األسرة. فقد كانوا 

متحمسین على سبیل المثال للكیفیة التي دعمت بھا التقنیة 
العالقات بین أفراد األسرة من خالل سماحھا لھم باالتصال 

والتواصل والمشاركة...
" حین نشاھد فیلمًا مضحكًا...نشعر بالسعادة للتناغم فیما بیننا 

حین نجتمع معًا". فتاة، 10 عامًا، البرتغال

" إن لعب األلعاب على الحاسب المكتبي [مع] أختي یشعرنا 
بالسعادة". فتاة، 17 عامًا، نیجیریا

" أحیانًا ُأِري جّدي وجّدتي مقاطع فیدیو مضحكة على موقع 
یوتیوب". صبي، 17 عامًا، بیرو

وتزوید األسرة بمواضیع للمناقشة.
" كلما وجدنا أمرًا شیِّقًا على مواقع التواصل االجتماعي 

انخرطنا في مناقشة". فتاة، 16 عامًا، تونس

كما كانت التقنیات الرقمیة تسمح للمشاركین بالبقاء على 
اتصاٍل مع أقاربھم في الخارج...

" والدي یعیش في سوریا، وأنا في األردن. أستطیع التواصل 
معھ من خالل مواقع التواصل االجتماعي وأتحدث إلیھ". فتاة، 

16 عامًا، األردن

" أجرت أختي مكالمة فیدیو من إسبانیا ومألت قلوب أفراد 
عائلتي بالفرح". صبي، 16 عامًا، بیرو

ناھیك عن أّنھا تمّكنھم من مشاركة لحظات حیاتھم...
" لقد انتقلت أمي إلى إسبانیا حین كنت طفلًة. واآلن نستطیع 

مشاركة كل لحظة تعیشھا ھي أو أنا في حیاتنا الیومیة". فتاة، 
17 عامًا، باراغواي

" نستخدم الھاتف لالحتفال بأعیاد المیالد... حتى لو اقتصر 
األمر على التھنئة باتصال سریع". فتاة، 14 عامًا، تیمور-لیشتي

وتخلق شعورًا بالتقارب ما كان لیوجد لوالھا.
" یعیش أخي في الخارج وقد ساعدتنا اإلنترنت على الحفاظ 

على عالقة وثیقة. نتحدث طوال الوقت عبر سكایب ولم أشعر 
قّط أنھ ترك المنزل". فتاة، 16 عامًا، تونس

" یسمح لي واتسآب أن أتحدث مع والدتي التي تعیش في 
الخارج دون متاعب. وقبل ذلك كان علینا شراء رصید، أما 

اآلن فال أضطر إلى دفع أكثر من 100 فرنك [20 سنتًا] كي 
أتحدث إلیھا وأرى صورتھا. لقد سّھلت التقنیة حیاتنا حقًا". 

فتاة، 14 عامًا، السنغال

كما كانت التقنیة الرقمیة تساعد في حاالت الطوارئ أو عندما 
یحتاج أحد أفراد األسرة إلى الدعم.

" كانت شقیقتي الصغرى مریضة، فاستعملت ھاتفي لالتصال 
بأمي وأخذناھا إلى المستشفى". فتاة، 17 عامًا، فانواتو

" اضطّرت ابنة عمٍّ لي تعیش في جنوب أفریقیا للخضوع لعملیة 
جراحیة، ولم تستطع بعدھا الخروج من المنزل. ولذلك أنشأت 

أختي وبنات أعمامي اُألخریات الالتي یعشن في مناطق 
مختلفة حول العالم مجموعًة كي نسرد لبعضنا البعض قصصًا 

مضحكة وُننسیھا مرضھا". 
فتاة، 14 عامًا، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

" تحتاج جّدتي إلى بعض األدویة [غیر المتوفرة] في بلدي. 
ولذلك استعملت الحاسب للعثور علیھا وطلبھا".

فتى، 15 عامًا، جمھوریة مولدوفا



ولكن كانت ھناك نواٍح سلبیة: على سبیل المثال، تحّدث 
الكثیر من المشاركین عن وقوع مشاّدات مع األشقاء 

بشأن الوصول إلى األجھزة.
" أتشاجر مع أشقائي أحیانًا على استخدام حاسب والدتي كي 

نشاھد األفالم". فتاة، 17 عامًا، فانواتو

وردًا على ذلك، حاول البعض إقناع والدیھ بأن یساعداه 
على شراء جھازه الخاص... 

" لتوفیر المال الكافي لشراء الجھاز الذي أرید، علّي أن 
أطلب من والدّي زیادة في المصروف". 

فتى، 17 عامًا، تایالند

دون أمٍل كبیٍر ُیرجى بالنجاح.
" أحاول إقناع أبي، ولكّني ال أظنھ سیقتنع". 

فتى، 14 عامًا، بنغالدیش

وتحّدث بعض المشاركین أیضًا عن مجادالت مع الوالدین 
أو مقدمي الرعایة بشأن الكیفیة التي تلھیھم بھا تقنیات 

المعلومات واالتصاالت عن واجباتھم المدرسیة أو 
مسؤولیاتھم المنزلیة.

" لقد ساءت عالقتي مع والدتي ألني أقضي وقتًا طویًال 
جدًا على أجھزتي الرقمیة والقلیل جدًا على دروسي 

المدرسیة". فتاة، 13 عامًا، جمھوریة كوریا

" تشاجرُت مع أسرتي ألني لم أكن أؤدي واجباتي بسبب 
انشغالي بالتسلیة على حاسبي المحمول". 

فتاة، 14 عامًا، أوروغواي

وذكر آخرون خالفات أسریة بسبب استخدام التقنیات 
الرقمیة بعد موعد النوم أو في أوقات غیر مالئمة.

" أزعجت أبي باستخدامي الھاتف المحمول في وقت 
الصالة". فتى، 16 عامًا، األردن

ولكّن المراھقین لم یكونوا الفئة الوحیدة التي ُتلھیھم 
الشاشات.

" عندما تشّغل والدتي حاسبھا للعمل في المنزل، ال یكون 
لدیھا وقت كي تتحدث إلینا". فتاة، 18 عامًا، بوروندي

" عندما نذھب لتناول الغداء خارج المنزل، كانت أمي تتألم 
ألنني ووالدي كنا ال نكّف عن النظر إلى ھواتفنا الذكیة". 

فتاة، 14 عامًا، جمھوریة كوریا

وثّمة مصادر أخرى للتوتر األسري. فقد كانت الرقابة 
األبویة على األنشطة على شبكة اإلنترنت تخّلف حاالت 

سوء تفاھم...
" تمیل أسرتي إلى التجسس على حیاتي الخاصة من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي. ونتیجًة لذلك، نتشاجر بسبب 

سوء التفاھم". فتاة، 16 عامًا، تونس

 " یحدث سوء التفاھم ألن المواقع اإلباحیة تظھر تلقائیًا 
في نوافذ منبثقة، لكن والداي یعتقدان أننا تعّمدنا البحث 

عنھا". فتاة، 16 عامًا، غواتیماال

وكانت ھناك أیضًا حاالت سوء تفاھم بین األجیال...
" ال یعكس استخدام أمي للوجوه التعبیریة على شبكة 

اإلنترنت مشاعرھا في الواقع. ولذلك أشعر بصعوبٍة في 
أن أعرف ما تشعر بھ أمي". فتاة، 17 عامًا، الیابان

إضافًة إلى مخاوف بشأن السالمة على شبكة اإلنترنت... 
" عندما تعّرض حساب والدي للقرصنة أصاب القلق أفراد 

أسرتي جمیعًا". فتى، 16 عامًا، بیرو

تسببت أحیانًا بمجادالٍت بین الوالدین أو مقدمي الرعایة.
" شاركت منشورًا على فیسبوك، ورأت أمي أنھ غیر الئق، 

فوقعت مجادلة حاّدة بینھا وبین أبي". 
فتاة، 15 عامًا، باراغواي

ولكّن استعمال المراھقین للتقنیة 
لم یكن السبب الوحید للمشاّدات 

األسریة.
 " أشعر بالضیق عندما تنشر أمي 

صورة لي بدون إذني". 
فتاة، 15 عامًا، باراغواي

" [من الخطأ] أن ُیھمل الوالدان 
أطفالھما لیرّكزا على ھاتفیھما". 

صبي، 16 عامًا، فیجي

الخالصة:
یرى المراھقون أن تأثیر التقنیات 

الرقمیة على دینامّیات األسرة إیجابي 
وسلبي في الوقت نفسھ. ومن المثیر 
لالھتمام أن وجھات نظر المشاركین 
بشأن ھذه المسائل كانت متشابھًة إلى 

حدٍّ كبیٍر في جمیع أنحاء العالم، ما 
یشیر إلى أنھ قد تكون ھناك فرص 

لتتعاون البلدان في إیجاد حلول لدعم 
األسر في استخدام التقنیات استخدامًا 

فعاًال.

* اخُتزلت إجابات المشاركین 
وُنّقحت بغرض التوضیح 

عند الحاجة.
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آفاق أبویة رقمیة 
جدیدة

یأتي أولیاء األمور في مقّدمة األطراف المسؤولة عن 
حمایة األطفال ومساعدتھم على التعلم والنمّو لیصبحوا 
أفرادًا بالغین ُمنِتجین – وھم كذلك أول المسؤولین عن 
مساعدة أطفالھم في إدراك فوائد العالم الرقمي. غیر أّن 

كثیرًا من أولیاء األمور یشعرون بأنھم غیر جاھزین 
للقیام بذلك الدور. ففي عالٍم جدید وسریع التطّور، علیھم 

أن یواجھوا تحدیًا قدیم العھد: وھو السماح لألطفال 
باالستكشاف المستقل مع توفیر اإلشراف األبوي.11

وفي بیئٍة تكتسب فیھا وسائط اإلعالم الرقمي طابعًا 
أكثر شخصیة وتزداد تعقیدًا، قد یشتّد القلق األبوي تجاه 
استخدام األطفال لشبكة اإلنترنت. إّن كثیرًا من أولیاء 
األمور ومقدِّمي الرعایة ال ُیتاح لھم الوقت أو المعرفة 
أو الموارد الكافیة لتعزیز الُفرص الرقمیة ألطفالھم أو 

الحد من مخاطرھا. ویعاني كثیٌر من أولیاء األمور 
كذلك بسبب الرسائل المتضاربة التي تحثُّھم من ناحیٍة 

على "تقیید الوقت" الذي یقضیھ األطفال على الشاشات، 
ومن ناحیٍة أخرى على المسارعة بشراء أحدث األجھزة 

لیتمكن أطفالھم من "مواكبة التقنیة".

إلى َمن یتجھ األطفال عندما یواجھون مشاكل عبر 
اإلنترنت؟ في الغالب األعم، لیس إلى البالغین.12 
ُتظھر الدراسات بشكٍل مستمر أّن األطفال یمیلون 

إلى االستعانة بأطفال آخرین أوًال للتحدث حول 
تجاربھم عبر اإلنترنت. وأظھرت إحدى الدراسات 

في جنوب أفریقیا أن عدد األطفال الذین یلجؤون 
إلى نظرائھم عندما یواجھون مخاطر عبر اإلنترنت 

بلغ ضعف الذین یلجؤون إلى أفراد بالغین.13 
وقد تكرر األمر ذاتھ في بحوٍث أجرتھا منظمة 

Global Kids Online في األرجنتین والفلبین 
وصربیا.14 والسبب لیس ُمفاجئًا: ففي أماكن مثل 
األرجنتین، یعتقد األطفال أن أقرانھم یعرفون عن 

التقنیة ووسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت أكثر 
مما یعرفھ البالغون.15

وفي ھذه اآلفاق األبویة الجدیدة، یمكن ألولیاء األمور 
أن یشعروا بالعجز والجھل تجاه ما یفعلھ أطفالھم على 

اإلنترنت – وبالتالي فقد ُیبالغون في اإلعراب عن قلقھم 
تجاه وجود المتصّیدین عبر اإلنترنت والمواد اإلباحیة. 

ونتیجًة لذلك، یلجأ كثیٌر من أولیاء األمور إلى التحّكم 
المتشدِّد بدخول أطفالھم إلى شبكة اإلنترنت.

وردًا على ذلك، غالبًا ما یجد األطفال طرقًا لتجنب 
إشراف الكبار. وقد یشمل ذلك إنشاء حسابات متعددة 

وقبول صداقة آبائھم في إحدى الحسابات بینما یّدخرون 
غیرھا الستخداماتھم الحقیقیة.16 ونتیجًة لذلك، فقد 
ُیصبح أولیاء األمور في حالة جھٍل أكبر – وتكون 

النتیجة عكسیة بتعرض أطفالھم بشكل أكبر للمخاطر 
التي یخشونھا.

وفي الوقت ذاتھ، فإّن مثل ھذا "التدخل األبوي"، الذي 
ُیعد من أكثر األسالیب األبویة شیوعًا في التعامل 

مع اإلنترنت، قد یضعف جودة تجربة األطفال 
مع اإلنترنت، أو یمنعھم من تجربة مجموعٍة من 

المحتویات المالئمة أو اإلعالمیة أو الترفیھیة.17

وفي حین أّن مخاوف أولیاء األمور بشأن استخدامات 
أطفالھم لإلنترنت متسقة إلى حدٍّ ما، فإن طُرق معالجتھم 

ل أولیاء األمور یختلف  لتلك المخاوف تتباین. فتدخُّ
وفقًا لُعمر األطفال: ففي دراسٍة واسعة النطاق ُأجریت 
في ثمانیة ُبلدان أوروبیة، بدا أن أولیاء األمور ُیكّیفون 

أسلوبھم من استراتیجیة أكثر تشددًا مع األطفال األصغر 
سنًا إلى استراتیجیة أكثر تمكینًا مع األطفال األكبر سنًا. 
كما أن األسلوب یختلف حسب نوع الجنس. فقد وجدت 

دراسة ُأجریت على أطفال تتراوح أعمارھم بین 7–18 
عامًا في البحرین والمملكة المتحدة أّن القیود المفروضة 

في البحرین على استخدام الفتیات لوسائط اإلعالم 
الرقمي دفعت بھّن إلى إخفاء نشاطھن اإللكتروني الذي 
قد ُیعّد "غیر مقبول" عند أولیاء أمورھن. وھناك متغیِّر 

ثالث یتعّلق بأولیاء األمور أنفسھم: إذ ُتظھر البحوث 
أن أولیاء األمور األفقر واألقل تعلیمًا یفّضلون التدّخل 

التقییدي، وھم أرباب ذات األسر التي تعاني في تحدیث 
التقنیة الرقمیة في بیوتھا وفي اكتساب المھارات المناسبة 

الستخدامھا وإرشاد األطفال حول االستخدام المناسب.20

ولكن في النھایة ھناك ثابت واحد جلّي یتعلق بدور 
أولیاء األمور على اإلنترنت وفي عالم الواقع، وھو 
أن األبعاد األساسیة لألبوة واألمومة التي وضعتھا 

منظمة الصحة العالمیة في عام 2007 ال تزال ثابتة. 
فالترابط، ومراقبة السلوك، واحترام الخصوصیة 
الفردیة لألطفال، ووضع نموذج للسلوك المالئم، 

وتوفیر الرعایة والحمایة كلھا لھا تأثیر إیجابي على 
سالمة المراھقین.

جاسمینا بیرن مختصة في حمایة 
الطفل وتقود عمل مكتب البحوث في 

الیونیسف – إنوسنتي حول حقوق الطفل 
في العصر الرقمي، إضافة إلى بحوث 

حول دعم األسرة واألبوة واألمومة. 
سونیا لیفینغستون أستاذة في علم النفس 

االجتماعي في قسم اإلعالم واالتصاالت 
في كلیة لندن لالقتصاد والعلوم 

السیاسیة.

بقلمي جاسمینا بیرن 
وسونیا لیفینغستون
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وجود األفراد على اإلنترنت وسالمتھم: 
الدلیل

ُتعاني البحوث كذلك في مواكبة التطور المستمر 
لموضوع سالمة األطفال عند استخدامھم لإلنترنت. 

وتحضیرًا لھذا التقریر، أجرى مكتب بحوث 
الیونیسف استعراضًا للمؤلفات ُبغیَة اإلجابة عن 

سؤال "كیف یؤّثر الوقت الذي یقضیھ األطفال في 
استخدام التقنیة الرقمیة على سالمتھم؟" وفي حین أن 

ھناك أدلة متعارضة، فقد أظھرت البحوث األخیرة 
أن استخدام األطفال للتقنیة الرقمیة لھ تأثیر إیجابي 

في معظمھ. وینظر الدلیل الموجز ھنا في الوقت 
المبذول أمام الشاشة على السالمة الذھنیة، والعالقات 

االجتماعیة، والنشاط البدني، ویضع في االعتبار 
النقاش حول االتكالیة الرقمیة، ویفحص أخیرًا اآلثار 

التي تشّكلھا التجارب الرقمیة على دماغ األطفال.

افتراضات حول تقیید الوقت المبذول أمام الشاشة

في حین أن أولیاء األمور ومقدِّمي الرعایة یعتقدون 
أنھم یحمون األطفال من خالل تقیید الوقت المبذول 

في التعامل مع التقنیة الرقمیة، فقد ال یكون األمر 
یتصّورون. كما 

وعادًة ما تتَّخذ اإلجراءات الشائعة في تقیید استخدام 
اإلنترنت (والتي تتخذھا الحكومات والشركات 

وأولیاء األمور وغیرھم) شكَل الرقابة األبویة وحظِر 
المحتوى وفلترة المواقع. وبینما ُتتَّخذ تلك التدابیر 

بُحسن نّیة فقد ال تكون جّیدة التصمیم على الدوام بما 
ُیحقق الغرض المطلوب، وحتى أنھا قد تشّكل آثارًا 
سلبیة غیر مقصودة. وعلى سبیل المثال، قد تفصل 

مثل تلك التدابیر المراھقین على وجھ الخصوص عن 
دوائرھم المدرسیة، وتمنع وصولھم إلى المعلومات، 

وتحرمھم من االسترخاء والتعّلم المكتَسب من اللَِّعب. 
وقد یؤدي التوتر الناجم عن ھذه التقییدات إلى 

اإلضرار بالثقة بین أولیاء األمور وأطفالھم. كما أّن 
التقیید المتطّرف قد یمنع األطفال من تطویر مھارات 
المعلومات  لتقییم  إلیھا  یحتاجون  التي  الرقمیة  ثقافتھم 
بطریقة نقدیة والتواصل بأمان وبحسٍّ من المسؤولیة 
وبفعالیة من خالل التقنیة الرقمیة — وھي مھارات 

المستقبل. في  إلیھا  سیحتاجون 

بدون تواُفٍق في اآلراء حول وقت الشاشة، من المھم 
أّال یقفز أولیاء األمور وصّناع السیاسات والباحثون 

واإلعالم إلى استنتاجات حول تعریف االستخدام 
الرقمي الصحي وغیر الصحي. إّن مراعاة السیاق 

الكامل لمعیشة كّل طفل – مع التركیز على المحتوى 
والتجارب عوضًا عن عدد الساعات أمام الشاشة – 
قد یكون أكثر فائدة لفھم آثار الوصول الرقمي على 

سالمة األطفال.

أحد االفتراضات الشائعة ھو أن الوقت الذي یقضیھ 
األطفال على اإلنترنت ُیبعدھم عن القیام بأنشطٍة 
أخرى ُیعتقد أنھا أكثر قیمة، كالتعامل االجتماعي 

وجھًا لوجھ، أو مطالعة الكتب، أو الریاضة البدنیة. 
وُیشار إلى ذلك أحیانًا بفرضّیة اإلزاحة (التي یناقشھا 

ھذا الفصل في موضع الحق). وفي حین أن ھذا 
االفتراض قد نال تأییدًا في الماضي واسُتخدم لصیاغة 

سیاسات، منھا النسخة السابقة من إرشادات اإلعالم 
الرقمي الصادرة عن األكادیمیة األمریكیة لطب 

األطفال  (AAP) ، فإن األدلة الالحقة األحدث ُتظھر 
أن ھذه الفرضیة ُمبّسطة أكثر مما ینبغي أو حتى غیر 

دقیقة. من أسباب ھذا التحّول اإلدراك المتنامي أن 
التقنیات الرقمیة تتیح فرصًا كثیرًة لألطفال لمتابعة 

أنشطة مھّمة تنمویًا، وأن ھذه الفرص تتزاید وتتحّسن 
أیضًا. مثًال، تؤّثر بعض ألعاب الفیدیو إیجابیًا على 

النمو اإلدراكي والتحفیزي والعاطفي واالجتماعي.21 
وینعكس ھذا اإلدراك في السیاسة العامة الُمحّدثة 
لألكادیمیة األمریكیة لطب األطفال، التي تشمل 

توصیات أقل تقییدًا فیما یتعّلق بالمدة والعمر.

ویجد بحٌث ُأجري مؤخرًا أّن الشباب قادرون على 
تحمّل استخدام الشاشات بمستویات مرتفعة (حتى 
ست ساعات في الیوم)، وھو أكثر مما توصي بھ 
عادًة معظم البیانات. ومع أنھ من المریح معرفة 

أن األطفال ال یتضررون من كل ھذا الوقت الذي 
یقضونھ على اإلنترنت، لكن ھناك حاجة إلى إجراء 

مزید من البحوث لفھم فوائد أن یقضي المرء ُتلث 
ساعات الیقظة على اإلنترنت. وعالوة على ذلك، 

فإّن الُمستخِدمین، األطفال والبالغین على حد سواء، 
ال ُبد أن یضعوا في اعتبارھم أّي جھٍة تستفید أكثر: 

الُمستخِدم أم شركة التقنیة (انظر إطار ”دور التصمیم 
(غیر) األخالقي“).

یجب على أولیاء األمور 
وصّناع السیاسة والباحثین 

واإلعالم عدم القفز إلى 
استنتاجات حول تعریف 

االستخدام الرقمي الصحي 
وغیر الصحي.

"
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أفیدیني یا ألیكسا، 
ھل أرتدي الثوب 
الوردّي أم البّراق 

الیوم؟

بقلم راشیل بوتسمان

 دعوت ألیكسا، المساعد الذكّي الذي یشغل جھاز أمازون إیكو، 
إلى منزلي بغرض اختباره على ابنتي الصغیرة جریس البالغة 
من العمر 3 سنوات. أشرُت إلى ذلك الشيء األسطواني أسود 
اللون، وشرحت لھا أنھ مكّبر صوت ناطق یشبھ قلیًال المساعد 
الصوتي الذكي "سیري"، بید أنھ مختلف. ثم قلت: "تستطیعین 

أن تسألیھا ما شئِت". 

ما كان من جریس إال أن خاطبتھا قائلًة: "مرحبًا یا ألیكسا. 
ھل سُتمطر الیوم؟" لیضيء اإلطار الفیروزي حول المكّبر 
وكأنما دّبت فیھ الحیاة، ثّم یصدر عنھ صوٌت أنثوٌي قائًال: 

"درجة الحرارة اآلن 60 فھرنھایت" لُیطمئن الطفلة أن 
المطر لن یھطل. 

خالل الساعة التالیة، سرعان ما اكتشفت جریس أن بإمكانھا 
أن تطلب إلى ألیكسا عزف مقطوعتھا الموسیقیة المفّضلة من 
فیلم Sing. وأدرَكت أیضًا أن ألیكسا تستطیع إلقاء النكات أو 

أداء العملیات الحسابیة أو سرد حقائق مثیرة. ثم طرَحت علیھا 
سؤاًال آخر: "ألیكسا، أتدرین ماذا تأكُل الجیاد الُبنّیة؟" وأكثر ما 
ُحّبب إلیھا في ھذا التفاعل أنھا أدركت أن بوسعھا أن تشیر إلى 
المساعد الذكّي بأن یكّف عن الكالم بأمٍر بسیط، حیث صرخت 
بصوٍت مرتفع: "ألیكسا، اخرسي". ثم رمقتني بنظرٍة فیھا شيٌء 

من الخجل، وسألتني إن كان من المقبول مخاطبتھا بفظاظة. 
أیعقل أّن تلك الصغیرة فّكرت بأن لتلك األداة أحاسیس أو أّنھا 

حّتى جدیرة باالحترام؟

في الیوم التالي، كانت ألیكسا أّول "شخٍص" ألقت علیھ جریس 
تحّیة الصباح وھي تركض إلى المطبخ. ویا للعجب الُعجاب! لم 

یطل األمر بصغیرتي حتى تعّلمت أن بوسعھا شراء األشیاء، 
على الرغم من أنھا لم تبلغ بعُد سّن االلتحاق بالمدرسة ولم 

تتعّلم ركوب دراجة أو قراءة كتاب ولم تكن قادرًة على التمییز 
بین الخیر والّشر. قالت: "ألیكسا، اشتِري لي فیلم "ملكة الّثلج". 
وبطبیعة الحال، لم تكن لدى جریس أدنى فكرة عن أن شركة 
أمازون، عمالق تجارة التجزئة األول في العالم، كانت وراء 

ابتكار ھذا المساعد الذكّي والمفید.

تفصح ھذه التجربة البسیطة أّیما إفصاٍح عن التحّول التقنّي 
العمیق الذي یشھده عالمنا. وباألصل، فمن السھولة بمكاٍن 

استمالة الكبار كي یمنحوا ثقتھم لروبوٍت "مفید" صّممھ بذكاٍء 
خبراء في التسویق والتقنیة. ولكن عندما یتعّلق األمر باألطفال، 
فإن ھناك القلیل من الضوابط والتوازنات لثنیھم عن منح ثقتھم 

سریعًا جدًا.

بعد یومین من العیش مع ألیكسا، وقع أمر ھام. سأَلت جریس 
الجھاز بال مباالة: "ألیكسا، ماذا علّي أن أفعل الیوم؟" ثم 

أردفت بعد برھٍة بسؤاٍل آخر عن انتقاء األزیاء: "ألیكسا، 
ماذا علّي أن أرتدي الیوم؟" وحینھا عمْدُت دون إبطاٍء إلى 

فصل قابس ذلك الشيء.

أطلقت شركة أمازون في شھر نیسان/أبریل 2017 جھاز 
إیكو لوك، والذي یأتي ُمجھًّزا بكامیرا. بمعنى آخر، ال تستطیع 
ألیكسا أن تسمعك فحسب، بل تراك أیضًا. تستخدم سمة "تدقیق 

نمط اللباس" خوارزمیات تعّلم آلي للحكم على اختیاراتنا من 
المالبس ومنحھا تقییمًا إجمالیًا من ألیكسا.

 إن األمر لمقلٌق حقًا، أال تشاطرونني الرأي؟ لم نعد نثق 
باآلالت لتؤدي شیئًا ما فحسب بل فّوضناھا بأن تقّرر أیضًا ما 

الذي علینا فعلھ ومتى.

ما انفّكت ثقتنا بالتقنیة منذ أجیال تقتصر على كونھا ستؤّدي 
حتمًا ما ُیتوّقع منھا فعلھ – فنحن نثق بأن الغّسالة تنّظف 

مالبسنا أو بأن الصّراف اآللي یسّلمنا نقودنا. ولكن، ما الذي 
سیحدث یا ترى لو ركبُت سیارًة ذاتیة التشغیل؟ ال بّد إذًا من أن 

أفّوض إلى نظامھا أن یقّرر إن كان علیھ االنعطاف یسارًا أم 
یمینًا أو االلتفاف أو التوّقف. كثیرًا ما ُیساق ھذا المثال للتدلیل 

على الكیفیة التي تجعل بھا التقنیة المالیین من األشخاص 
ُیبدون ما أسّمیھ "الثقة العمیاء" عندما نخاطر ونقِدم على أمٍر 

جدیٍد أو نؤدي شیئًا اعتیادیًا بطریقٍة مختلفٍة تمامًا.

تطرح الثقة العمیاء بالذكاء االصطناعي، وما شابھھا من 
ا، أال وھو: حین یكون آللٍة ذلك الكّم  أشیاء، سؤاًال جدیدًا وُملحًّ

الھائل من السیطرة على حیاة أبنائنا، فكیف لھم أن یبدؤوا 
بالوثوق بنوایاھا؟

سوف یكبر الجیل القادم في عصٍر تّتخذ فیھ أدوات ذاتیة 
التشغیل القرارات بالنیابة عنھم في المنازل والمدارس 

والمشافي، بل حّتى فیما یخّص حیاتھم العاطفیة. ولن یكون 
السؤال بالنسبة لھم ھو "كیف نثق بالروبوتات؟"، بل "ھل 

نثق بھا أكثر من الالزم یا ترى؟" وفي خضّم سعینا المحموم 
لرفض القدیم وقبول كل ما ھو جدید، ربما ینتھي األمر بأطفالنا 

إلى وضع الكثیر من الثقة وبكّل سھولٍة في مواضع خاطئة.

من التحّدیات الكبرى التي تواجھنا تحدید المكان والزمان 
المناسبین لتحویل الثقة إلى ضرٍب من الرموز الحاسوبیة. 



107  04  وجھة نظر

وحرّي بنا أن نمّد األطفال بأدواٍت للحكم على ما إذا كانت 
اآلالت أھًال للثقة (أو آمنًة) بما یكفي كي تتخذ القرارات. 
وعالوًة على المخاوف األمنیة، فإن المسألة األھم ھي إن 
كان بوسعنا أن نثق بأن ھذه الروبوتات ستتصّرف على 

نحٍو أخالقي. وبالتحدید، كیف لھا أن "تتعّلم" ما الخطأ وما 
الصواب؟

إّن لمن العار أن نجد أنفسنا وسط عالٍم مؤتمٍت جدًا لدرجٍة 
تجعلنا نّتكل فقط على آالٍت وخوارزمیات في اتخاذ قراراٍت 

بشأن ما ینبغي علینا الوثوق بھ. إنھ عالٌم خاٍل من اللون 
والحركة المتوّلدین عن النقص الذي جبل اهللا علیھ ابن آدم، 
وإذا ما تركنا الحبل على الغارب، فلرّبما نقع في أخطار ال 
ُتحمد عقباھا. إن البشر بما فیھم من نزواٍت وطفراٍت رائعة 
ھم وحدھم من یجعل من الثقة أمرًا ممكنًا – ولیس التقنیة أو 

الریاضیات.

 وإذا أردنا أن یستوعب الجیل القادم ذلك، فعلینا أن نراعي 
في التصمیم إتاحة "وقفة ثقة"، وھي فاصٌل زمنٌي یسمح 

لألطفال بأن یتوّقفوا ویتفّكروا قبل أن یعمدوا تلقائیًا إلى النقر 
أو التحریك أو المشاركة أو القبول. وخیٌر لھم أن یسألوا 
"ھل أنت متأكد؟" قبل أن ُیقدموا على فعل شيء. وحرٌي 

بنا أیضًا أن نمّدھم بالمعرفة والتعلیم الذي یساعدھم في أن 
یقّرروا: ھل ھذا الشخص أو المعلومة أو الشيء أھل لثقتي؟

راشیل بوتسمان كاتبٌة ومحاورٌة ومحاِضرٌة جامعیٌة وخبیرٌة عالمیٌة 

في شؤون الثقة. تتناول أعمالھا الطریقَة التي تغّیر بھا التقنیة العالقات 

 Penguin البشریة. وھي مؤلفة كتاب بمن تستطیع أن تثق؟ (دار

Portfolio للنشر، 2017)؛ ومؤلفة مشاِركة لكتاب مالي ھو مالك (دار 

Harper Collins للنشر، 2010). كما ُتدّرس أیضًا مقّرر ماجستیر 

إدارة األعمال األول من نوعھ الذي یعنى باالقتصاد التعاوني، والذي 

صممتھ في مدرسة سعید لألعمال التابعة لجامعة أكسفورد.

"في خضّم سعینا المحموم لرفض القدیم 
وقبول كل ما ھو جدید، ربما ینتھي األمر 
بأطفالنا إلى وضع الكثیر من الثقة وبكّل 

سھولٍة في مواضع خاطئة"، على حد قول 
راشیل بوتسمان. الحقوق محفوظة

UNICEF/UN040853/Bicanski ©
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وسائل التواُصل االجتماعي تعزز 
أواصر الصداقات القائمة

عمومًا، شھدت البحوث حول تأثیر الروابط االجتماعیة 
ًال على امتداد العقود العدیدة الماضیة.  عبر اإلنترنت تحوُّ

وقد وجدت البحوث األولى في بدایة التسعینیات من القرن 
العشرین أن استخدام اإلنترنت یضر بالسالمة االجتماعیة.23 

وقد یكون أحد األسباب، آنذاك، ھو أن أغلب الشبكات 
االجتماعیة بین الناس لم تكن قد انتقلت إلى اإلنترنت بعد، 

ولذلك كان من الصعب استخدام اإلنترنت للحفاظ على 
الصداقات القائمة، أو لبناء صداقات جدیدة، أو للعثور على 
األصدقاء القدامى. وتقدم األدلة الالحقة صورًة أكثر إیجابیة 
لكیفیة تأثیر الروابط عبر اإلنترنت على الصداقات ورأس 

المال االجتماعي24 — وینطبق ھذا على األطفال والبالغین.

وعلى سبیل المثال، ُوجد أّن استخدام المراھقین 
لشبكات التواُصل االجتماعي یمنح شعورًا أكبر 

بالتراُبط إذ یعزز الصداقات القائمة وُیسھم في تقلیل 
الشعور بالِوحدة. ویعود أحد األسباب، كما أظھرت 

دراسات في العقد الماضي، إلى أن التحدث حول 
مواضیع حساسة أو شخصیة یكون أسھل على 

اإلنترنت، وخصوصًا بین الذكور. ومع ذلك، فقد ُوجد 
أّن استخدام المراھقین لشبكات التواُصل االجتماعي 

بغرض التعویض عن َضعف المھارات اإلدراكیة 
االجتماعیة یزید الشعور بالوحدة.30

ومن حیث التواُصل االجتماعي والسعادة، وجدت دراسات 
عدیدة ارتباطًا سلبیًّا بین االستخدام الخامل لموقع فیسبوك 

وراحة الفرد النفسیة. وُیقصد باالستخدام الخامل ھنا

دور التصمیم (غیر) األخالقي

لم یسبق قّط أن كان لعدٍد قلیل من المصّممین التقنیین تأثیٌر كبیر إلى 
ھذا الحد على كیفیة قضاء مئات المالیین من الناس وقتھم حول العالم. 

في بعض األماكن، یتفّقد الناس ھواتفھم الجّوالة أكثر من 150 مّرة 
یومیًا. ویمضي العاملون في قطاع المعلومات ُثلث وقتھم في التراسل 
عبر البرید اإللكتروني. ُیرسل بعض المراھقین 4000 رسالة نّصیة 

في الشھر، ما یعادل رسالة كل ست دقائق من وقت یقظتھم.

لقد ُصممت تقنیات الیوم عمدًا الستغالل مواطن الضعف في النفس 
البشریة. إذ تسعى إلى جذب انتباه الُمستخِدمین — والحفاظ علیھ 
ألطَول مدة ممكنة — لالستفادة من التحّیزات ومواطن الضعف 
النفسیة. وتھدف من ذلك إلى اللعب على الرغبة في تحقیق قبوٍل 

اجتماعي واستغالل الخوف من الرفض. وفي حین یغادر الُمستخِدم 
العادي بعد دقائق أو ساعات، ودون فائدٍة ُتذكر، فإن شركات التقنیة 

تحقق مكسبًا مالیًا من الُمعلنین باإلضافة طبعًا إلى كسبھا لوقت 
الذین  فالمراھقون،  الشخصیة.  وبیاناتھم  وانتباھھم،  الُمستخِدمین، 

یمّرون بالفعل بتجارب جدیدة ومشاعر معّقدة، قد ال ُیدركون التأثیرات 
المحتَملة على خصوصیتھم أو طریقة قضائھم لوقتھم.

وإلى أن تبدأ شركات التقنیة بالتفكیر بالتصمیم األخالقي، فسُیواصل 
الُمستخدمون — وخصوصًا األطفال والشباب — مواجھة عواقب 

التقنیات المصّممة لتلبیة الحوافز المالیة لمؤسسات التواصل االجتماعي 
ولیس االحتیاجات الفعلیة للُمستخِدمین.

ویتحّمل المجتمع المدني مسؤولیًة جماعیًة، وعلى وجھ الخصوص 
قطاع الصناعات التقنیة والحكومات، للدفاع عن مصالح األطفال 

وتمثیلھا في المناقشات الجاریة حول تصمیم التقنیات.

ِوإن لم یحصل ذلك، فإّن تقنیات الغد، كالذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشیاء، قد تأتي على حساب خصوصیة األطفال وسالمتھم. تكمن 
الخطوة األولى في التعّلم من الحراك االجتماعي المعنّي باألطعمة 

العضویة والسیارات الصدیقة للبیئة؛ فقد بدأت تلك األنشطة بتثقیف 
الُمستھلكین وإیجاد حوافز جدیدة لألعمال بما یتماشى مع ما ینفع الناس.

ِیستند ھذا اإلطار إلى فعالیة في سلسلة محادثات مع قادة الفكر، بعنوان التصمیم 

األخالقي للمواطن الرقمي، ُعقدت في دار الیونیسف بتاریخ 31 كانون الثاني/ینایر 

ر السابق ألخالقیات التصمیم وَفیلسوف متخصص  2017 مع تریستان ھاریس، الُمنظِّ

في فلسفة الُمنَتج لدى شركة غوغل والمؤسس الُمشارك لحركة ُحسن قضاء الوقت 

.Time Well Spent

تقنیات الیوم ُمصممة عمدًا 
الستغالل مواطن الضعف 

البشریة.

"



109  04 الطفولة الرقمیة: الحیاة على اإلنترنت

االّطالع على منشورات األصدقاء دون التفاعل معھا.31 
ویفترض الباحثون أن السبب قد یكون زیادة الشعور 
بالحسد32 أو انطباع الُمستخِدمین (طلبة في المرحلة 

الجامعیة األولى، في تلك الدراسة) بأّن أصحاب 
المنشورات ُھم أكثر سعادًة منھم.33

وقت الشاشة: المنھج الوسط

على الرغم من دواعي القلق، وخصوصًا بین أولیاء األمور 
والمرّبین، تجاه آثار الوقت الطویل المبذول أمام الشاشة (انظر 

القسم: النقاش حول االتكالیة الرقمیة)، فقد وجدت دراسة 
واسعة النطاق وشاملة للقطاعات ُأجریت مؤخرًا على أكثر 

من 120 ألف مراھق بعمر 15 عامًا في المملكة المتحدة أّن 
الوقت الذي ُیمضیھ األطفال في استخدام التقنیة الرقمیة لیس 
لھ سوى أثر ضئیل. واشتملت ھذه الدراسة، المضبوطة وفقًا 

للعوامل االقتصادیة واإلثنیة ونوع الجنس، على الوقت المبذول 
في مشاھدة التلفزیون واألفالم ولعب ألعاب الفیدیو واستخدام 
الحواسب والھواتف الذكیة. وتباینت األنشطة نوعًا ما ِلِجھِة 

تأثیر كلٍّ منھا، غیر أّن مؤّلفي الدراسة استنتجوا أنھ، وبشكٍل 
عام، فعدم االستخدام بالمرة یرتبط بالسالمة والراحة النفسیة 

األقل، بینما االستخدام المعتدل (2–5 ساعات یومیًا، ِتبعًا 
للنشاط) لھ تأثیر إیجابي طفیف على السالمة والراحة النفسیة.34

ھذه الظاھرة، التي یمكن أن نسمیھا تأثیر ذات الضفیرة الذھبیة 
Goldilocks Effect، تعني فعلیًا سلوك الطریق الوسط، 

واالعتدال عبر تقدیم المقدار الصحیح؛ ویبدو أنھا تنطبق على 
استخدام األطفال للشاشات.35

ولتوضیح األھمیة النسبیة لوقت الشاشة بالمقارنة بغیره من 
أنشطة الحیاة الیومیة، فإّن التأثیر السلبي لالستخدام الُمفرط 

أللعاب الحاسب (تعّرفھ الدراسة على أنھ أكثر من 7 ساعات 
یومیًا) على السالمة العقلیة كان أقل من ُثلث التأثیر اإلیجابي 

لالنتظام في تناول اإلفطار أو النوم بشكل كاف یومیًا.36

أما بالنسبة لألطفال الصغار جدًا، فقد وجدت دراسة ُأجریت 
عام 2010 وشملت أكثر من 13 ألف طفل دون الخامسة في 

المملكة المتحدة أنھ ال یوجد دلیل على أّن االستخدام األطول 
تراَفق بأي من مشاكل الصحة العقلیة األخرى التي تحّرتھا 

الدراسة عند الصبیان أو البنات، ومنھا النشاط المفرط، 

والمشاكل مع األقران، والمشاكل في السلوك االجتماعي 
اإلیجابي.37

ومع ذلك، فقد ُوجدت أھمیة للیوم والوقت الذي ُتستخَدم فیھ 
التقنیات الرقمیة، على سبیل المثال في أیام األسبوع مقابل 
أیام العطلة األسبوعیة.38 فقد یكون لالستخدام المكّثف في 

أیام األسبوع تأثیر سلبي أقوى من االستخدام في أیام العطلة 
األسبوعیة، مما یشیر إلى أن الوقت المبذول أمام الشاشات قد 

یتداخل عند بعض األطفال مع غیره من األنشطة المنّظمة خالل 
أیام األسبوع، كالفروض المدرسیة.

وبالمجمل، یبدو أّن تأثیر التقنیة الرقمیة على سالمة الطفل 
یعتمد على نوع الفعالیة الرقمیة، ومقدار الوقت المبذول، 

وموعد بذلھ. ومع ذلك، فإن ھذه التأثیرات (اإلیجابیة والسلبیة) 
ضعیفة عمومًا وال ُتسھم إال بمقدار طفیف فقط في تفسیر سالمة 

األطفال العاّمة.39

لتحسین سالمة األطفال الذھنیة، من المھم اتخاذ مقاربة كلیَّة 
والتركیز على العوامل األخرى المعروفة بأنھا ذات تأثیر أقوى 
ویة، والدینامّیات االجتماعیة  من وقت الشاشة، ومنھا اُألسرة السِّ
في المدرسة، والظروف االجتماعیة واالقتصادیة،40 باإلضافة 

طبعًا إلى تشجیع االستخدام المعتدل للتقنیة الرقمیة.

قیود تحُد من فعالیة البحوث

األدلة حدیثة نسبیًا، وتصف أثر تقنیات دائمة التطور على 
فئة الشباب، والتي ھي فئة سكانیة متنوعة غنیة، وأیضًا 

دائمة التطور، وتستخدم التقنیات بطرق متنوعة ومن نقاط 
بدایة مختلفة.

ھناك قید آخر یتمثل في منھجیة البحث المستخدمة 
في معظم الدراسات في ھذا المجال (انظر اإلطار: 

تحدیات البحوث). وجدت الدراسات أّن ھناك 
ارتباطات بین استخدام التقنیات الرقمیة وتدّني 

مستویات السالمة النفسیة.41 ومع ذلك، یظل من غیر 
الواضح ما إذا كان استخدام التقنیة الرقمیة ھو السبب 

أم النتیجة. فعلى سبیل المثال، ھل یدفع قضاء وقت 
طویل على اإلنترنت األطفال إلى الشعور بالوحدة؟ 

أم أّن األطفال الذین یشعرون بالوحدة ھم من یقضون 
وقتًا طویًال على اإلنترنت؟

التركیز على العوامل المعروفة 
بتأثیرھا بشكل أقوى من الوقت 

المبذول أمام الشاشة، مثل 
اُألسرة الّسوّیة، والدینامّیات 

االجتماعیة، والظروف 
االقتصادیة واالجتماعیة.

"
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ومن المھم كذلك أن نالحظ أّن ُمعَظم البحوث تركزت 
على األطفال الذین یعیشون في ظل درجة مرتفعة من 

الوصول لإلنترنت، وقد ال تنطبق على من یعانون 
من ضعف الوصول.

للفرصة تكلفتھا: ھل قضاء الوقت على اإلنترنت یحّل 
محل النشاط البدني؟

إّن أي ولي أمر سبق وأن رأى طفلھ ملتصقًا بالشاشة 
لساعات في یوم جمیل ال ُبد وأنھ قد وضع في اعتباره 

احتمال أن الوقت على اإلنترنت یأتي على حساب الوقت 
المبذول في النشاط البدني. ومع ذلك فالدلیل على تأثیر 

الوقت المبذول باستخدام التقنیة الرقمیة على النشاط البدني 
ھو دلیل مختلط. فبعض الدراسات ُتظھر وجود صلٍة بین 

النشاط على اإلنترنت وانخفاض النشاط البدني،50 بینما 
ُتظھر دراسات أخرى عدم وجود ارتباط.51

ولسوء الحظ تستند دراسات بارزة عدیدة إلى تقدیرات 
االستخدام من حیث المدة فقط، وال ُتصّنف وفقًا لنوع 

الجھاز الرقمي أو النشاط أو المحتوى، مع أن ھذه 
العناصر قد ثبتت أھمیتھا.

غیر أّن بعض الدراسات الواسعة النطاق تسعى إلى 
الوصول إلى إجابات. ففي دراسة عالمیة ُأجریت 

عام 2010، مستفیدًة من بیانات استقصائیة شملت 
أكثر من 200 ألف مراھق تتراوح أعمارھم بین 

11 و15 عامًا في أوروبا وأمریكا الشمالیة، ُوِجد أّن 
قضاء ساعتین أو أكثر في الیوم في ممارسة أنشطة 

الشاشات أّدى وسطیًّا إلى ممارسة أنشطة بدنیة 
ترفیھیة الطابع بمعّدل أقل نصف ساعة في األسبوع؛ 

غیر أن العالقة اختلفت وفقًا للُعمر ونوع الجنس 
والجنسیة.52 كما أّن شكل النشاط القائم على الشاشة 

الذي ینخرط فیھ المراھقون كان لھ أھمیًة أیضًا: 

تحدیات البحوث

كثیرًا ما كانت الدراسات التي تنظر في السالمة 
الذھنیة أو االجتماعیة أو البدنیة دراسات ارتباطیة (أي 
أنھا تنظر في تحدید العالقات بین عاملین متغّیرین أو 

أكثر) أو مستقاة من عّینات مقطعّیة عرضّیة (أي تؤخذ 
البیانات عند نقطة واحدة من الوقت فقط). ویصعب 

من خالل ھذه الدراسات تحدید ما ھو السبب وما 
ھو األَثر؛ كما یصعب أیضًا تقدیر العواقب طویلة 

األمد الستخدام التقنیة الرقمیة. ولتقییم السببیة واآلثار 
الطویلة األمد بشكل موثوق فیھ فإنَّ األمر یتطلب 

إجراء دراسات طولّیة وإدخال تحسینات أخرى على 
المنھجیة البحثیة.

ومن المشاكل األخرى للبحوث الحالیة المیل للتركیز 
على عدد محدود من المتغّیرات الخلفّیة، في حین 

أظھرت الدراسات أن ھناك اختالفات فردیة كبیرة في 
كیفیة تأثیر استخدام التقنیة الرقمیة (بشكٍل عادي أو 

مفرط أو إشكالي) على األطفال، حسب أعمارھم 
ونوع جنسھم وشخصیتھم وأوضاعھم المعیشیة 

وبیئتھم االجتماعیة والثقافیة، وغیر ذلك من 
العوامل.42 وبالتالي، ھنالك میل إما نحو المبالغة 

في تقدیر تأثیر التقنیة الرقمیة على األطفال أو نحو 
افتراض أن التأثیر الُمالَحظ ھو بسبب التقنیة الرقمیة، 

بینما ھو یعود لسبب آخر.43

وھناك مسألة أخیرة تتعلق باألدلة، وھي ضرورة 
وآلیتھا.  الدراسة  تغطیھا  التي  الجوانب  في  التفّكر 
فالدراسات التي ترّكز على مدة االستخدام وحدھا 

دوَن وصف المحتوى أو تقییمھ أو النشاطات 
أثناء ذلك الوقت تكون محدودة القیمة. وكذلك، 

السلوكیات  حول  العصبیة  البیولوجیة  فالدراسات 
عبر اإلنترنت والتي ترّكز على شریحة سكانیة 

أغلبیة  على  نتائجھا  تطبیق  یمكن  ال  ضیقة 
المراھقین.
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فقد كان االستخدام المعتاد للحاسب مصحوبًا بزیادٍة 
في النشاط البدني، بینما ارتبطت ألعاب الحاسب 

البدني. ومشاھدة التلفزیون بانخفاض النشاط 

واستنتجت الدراسة عمومًا أّنھ من غیر المرّجح أن 
یكون الخمول البدني نتیجًة مباشرًة لقضاء المراھقین 

وقتًا طویًال على الشاشة.

ھناك دراسات ترى أن النشاط على اإلنترنت والنشاط 
البدني قد یعتمدان على أحدھما اآلخر أكثر مما نظن. 
یفترض البعض أّن األطفال ال ینصرفون عن النشاط 

البدني لمجرد رغبتھم بتصفح اإلنترنت؛ بل ربما 
یستخدمون اإلنترنت ألنھم غیر نِشطین بدنیًا من األصل، 

ألسباب شتى.53 أو قد یكونون أقل نشاطًا بدنیًا وأكثر 
استخدامًا لإلنترنت: نتیجتان مستقلتان تعودان لظروف 

الطفل.

إّن االستخدام الرقمي ھو مجّرد جانب واحد من صورة 
معّقدة لما یفعلھ األطفال ولماذا. فھناك ظروٌف یمر بھا 

بعض األطفال تجعل انخراطھم في األنشطة البدنیة أمرًا 
صعبًا — ربما ألن أحیاءھم السكنیة غیر آمنة للَّعب، 

أو ألنھم ال یقطنون في أماكن قریبة من المتنّزھات 
أو ساحات اللعب أو المرافق الریاضیة، أو ألن أولیاء 

أمورھم لیس عندھم الوقت أو االھتمام أو الموارد 
وتشجیعھم. أطفالھم  لمصاحبة 

وأخیرًا، فإّن التدخالت التي تستھدف الوقت المبذول أمام 
الشاشة وحَده من غیر المرّجح أن تؤدي إلى زیادة الوقت 

المخصص للنشاط البدني زیادة كبیرة.54 وعوضًا عن 
طرح السؤال حول تأثیر وقت الشاشة على النشاط البدني، 
فربما یكون السؤال األنسب ھو: ھل یعیش األطفال حیاتھم 
بطریقٍة تمنحھم قدرًا صحیًا ومتوازنًا من النشاط بما یوّفر 
لھم أفضل حد ممكن من النمّو والسالمة؟ إّن التشجیع على 
ممارسة النشاط البدني واّتباع نظام غذائي صحي قد ُیثبت 
بأنھ استراتیجیة أفضل من مجّرد العمل على تقلیل الوقت 

المقضي أمام الشاشة.

النقاش الدائر حول االتكالیة الّرقمیة

َمن ِمّنا لم یَر أو یسمع بفتاة مراھقة تكاد ال تضع ھاتفھا 
الجّوال جانبًا، أو بفتى یفقد أعصابھ عندما ُیحرم من 

 قد یكون تعزیز النشاط البدني 
واتباع نظام غذائي صحي 

استراتیجیة أفضل من مجرد 
تقلیل وقت الشاشة.

"

نظریات حول الصداقات عبر اإلنترنت

وضع الباحثون ودرسوا ثالث فرضیات رئیسیة 
تعكس مخاوف أولیاء األمور وتصوراتھم حول تأثیر 
السلوكیات عبر اإلنترنت على العالقات بین الشباب.

تقول فرضیة اإلزاحة أنَّ التفاعل اإللكتروني یحّل 
محّل التفاعل وجھًا لوجھ، وینتج عنھ تدّني رأس المال 

االجتماعي عند فئة الشباب وانخفاض عدد معارفھم 
الشخصیین.44 وكما أسلفنا، ففي حین أن ھذه الفرضیة 

قد حِظیت ببعض التأیید، فھناك أدلة جدیدة تدل أنھا 
ُمبّسطة بل ربما غیر صحیحة.

تقول فرضیة األثریاء یزیدون ثراًء على أّن األشخاص 
الذین یتمتعون بمھارات اجتماعیة قویة وشبكات 

اجتماعیة خارج فضاء اإلنترنت سیستفیدون من الُفرص 
االجتماعیة عبر اإلنترنت أكثر من ذوي الروابط 

االجتماعیة الضعیفة أصًال.45 ھناك فرضیة معاكسة 
ھي فرضیة التعویض االجتماعي، التي تقول أن 

التواصل عبر اإلنترنت سُیفید أولئك القلقین اجتماعیًا بل 
والمعزولین، ألنھ سیسھِّل علیھم تطویر صداقات عبر 

اإلنترنت أكثر مما یمكنھم خارج اإلنترنت.

وأخیرًا، ترى فرضیة التحفیز أّن التخاطب عبر 
اإلنترنت یحّفز التخاطب مع األصدقاء الموجودین 

خارج اإلنترنت ویكون في معظمھ إیجابیًا.46



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف،  112

استخدام جھاز اآلي باد الخاص بھ، أو بشاب یلعب ألعاب 
اإلنترنت ویبدو أنھ ال یفعل شیئًا آخر سوى ذلك؟

لیس ھناك تواُفق في اآلراء حول كیفیة تصنیف 
أولیاء  من  الكثیر  بال  تشغل  التي  السلوكیة  المشكلة 

األمور والمرّبین بنحٍو متزاید بشأن األطفال 
والمراھقین الذین یقضون وقتًا طویًال للغایة مع وسائل 

التقنیة الرقمیة كثیرًا ما یبدو أنھم یّتكلون فعًال على 
نوع  على  المخدرات  ُمتعاطو  یّتكل  مثلما  شاشاتھم 

یفّضلونھ. الذي  المخدرات 

ویعتقد البعض أن مصطلح اإلدمان ھو مصطلح نافع في 
وصف ھذه المشكلة السلوكیة — ویدفع االحتمال المخیف 
بأن یكون الوصف دقیقًا إلى تصّدره عناوین األخبار التي 

بدورھا تعّمق مخاوف أولیاء األمور. غیر أن التشبیھ 
یظّل مجّرد تشبیھ.

ففي الواقع، لیس ھناك دلیل واضح یبّین وجود أي عدد 
كبیر من األطفال والمراھقین الذین یّتكلون للغایة على 

أجھزتھم الرقمیة بحیث یتعّطل جانب رئیسي في حیاتھم 
بصورٍة حادة (وھو تعریف اإلدمان) أو أنھم تحت خطر 
التعّرض لمخاطر صحیة كبیرة أو لتراكمھا نتیجًة لذلك.

وحتى اآلن، لم یجد الباحثون دلیًال قویًا على أي نتائج 
سلبیة معیشیة حاّدة ناتجة عن االستخدام المفرط للتقنیة 

الرقمیة مرتبطة مباشرًة باستخدام التقنیة وحدھا.55 حتى أنَّ 
ِقّلة من الدراسات استكشفت بصورٍة متعّمقة أّي المشاكل 
تحدث نتیجًة لالستخدام المفرط للوسائل التقنیة.56 ولیس 

ھناك إشارة كافیة على أن مثل ھذه الحاالت الشدیدة تشّكل 
مشكلة متنامیة في المجتمع.

ومع ذلك ترتكز مخاوف أولیاء األمور على تجربتھم المباشرة لتبّدل 
سلوكیات أطفالھم، وتستند إلى قلقھم المشروع حیال سالمة أطفالھم 
إجماًال. وال ُبد من وضع ھذه المخاوف في االعتبار والتعامل معھا.

َمن ِمّنا لم یر أو یسمع بفتاة 
مراھقة تكاد ال تضع ھاتفھا 

الجّوال جانبًا؟

"

بالرغم من االحتمال المرتفع نسبیًا 
لقضاء األطفال وقتًا طویًال على الشاشات 
اإللكترونیة، ھناك حاجٌة ُملحٌة للمزید من 
األبحاث لفھم آثار قضاء الوقت الذي قد 

یصل إلى ثلث وقت بقائنا مستیقظین على 
شبكة اإلنترنت. 

UNICEF/ © الحقوق محفوظة
UN046200/KLJAJO
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بقلم میزوكو إیتو

كیف یغّیر اإلعالم 
الجدید الحیاة 

االجتماعیة عند 
المراھقین وھوّیاتھم؟ 

منذ األیام األولى لظھور شبكات اإلنترنت واالتصاالت 
الجّوالة، ناقش الباحثون ما إذا كانت تلك التقنیات الجدیدة 

ُبنا إلى بعضنا البعض أم تبعُد أحدنا عن اآلخر. وقد  تقرِّ
استاء البالغون من ضمور مھارات التواصل عند المراھقین 

في الحیاة الواقعیة، ومن أّن شبكات التواصل االجتماعي 
اإللكترونیة تشّجع على وجود تبادالت فارغة تجعل 

المراھقین یشعرون بالوحدة والعزلة في نھایة المطاف. 
إننا غالبًا ما نقفز لمحاولة اإلجابة على سؤال ما إذا كانت 
ھذه الوسائط االجتماعیة الجدیدة مفیدة أو سّیئة، ولكن من 

المھم أوًال أن نفھم الدور الذي تلعبھ تلك الوسائط في الحیاة 
االجتماعیة الیومیة لفئة الشباب.

یلجأ الناس من مختلف األعمار إلى األجھزة الجّوالة ووسائل 
التواصل االجتماعي ألنھا تتیح نطاقًا واسعًا من الخیارات 

والمرونة في تحدید مع َمن نتخاطب ومتى. وقد عملت میسا 
ماتسودا، التي أجرت بعض الدراسات األولى حول للتواُصل 

الجّوال في الیابان، على توصیف النزعة االجتماعیة 
االنتقائیة في العالقات بین المراھقین.47 فعندما أجرت مقابلة 
مع تالمیذ من المرحلة الثانویة الحظت استخدامھم لمصطلٍح 
جدید ھو ‘تشو-تومو’ (ویعني أحد األصدقاء من أیام المرحلة 

المتوسطة)، وھو مصطلح لم یكن موجودًا قبل ظھور 
الھواتف الجّوالة. ففي الماضي، كان التالمیذ عند انفصالھم 

عن بعضھم لاللتحاق بأقسام المرحلة الثانویة یفقدون أثر 
أصدقائھم على مقاعد الدراسة من المرحلة المتوسطة. أما 

الیوم فُھم قادرون على البقاء على اتصاٍل مع أصدقائھم حتى 
وإن لم یكونوا یرتادون مدرسة واحدة أو یعیشون في مجتمع 

محلي واحد. ال تتعّلق المسألة بدرجة اتصالنا اإللكتروني، 
بل بَمن نتواصل. وقد نظرت ماتسودا أیضًا في كیفیة تغییر 

الوسائط الجّوالة للتواصل اُألسري، حیث وجدت أّن الرسائل 
النصیة القصیرة أّدت إلى زیادة التواُصل بین أولیاء األمور 

واألبناء عند اُألسر التي كان أفرادھا قریبین إلى بعضھم 
ومترابطین، بینما كان لھا تأثیر معاكس عند أولئك غیر 
المترابطین. وبمعنى آخر، نحن نتواصل مع األشخاص 

الذین نشعر بأنھم مقّربون إلینا أكثر.

في دراسٍة ُأجریت على المراھقین في الوالیات المتحدة 
خالل الموجة الكبرى األولى من اعتماد وسائل التواُصل 

االجتماعي في أوائل القرن الحادي والعشرین، وجدنا 
أسالیبًا مختلفة في كیفیة التواُصل االجتماعي للشباب عبر 
اإلنترنت.48 فُمعظم الشباب كانوا منخرطین في تواُصل 

اجتماعي عادي مع أقرانھم الذین یعرفونھم من المدرسة. 

وكان ھناك عدد قلیل یلجأ إلى التواُصل إلكترونیًا مع 
تجمعات محلیة متخصصة باأللعاب وثقافة الموسیقى 

الشعبیة وغیرھا من االھتمامات. وكثیرًا ما كانت ھوّیات 
الشباب التي ُیبدونھا ُمختلفًة للغایة في ھذین النوعین 
من األوضاع. وعلى سبیل المثال، أبرز أحد الشباب 

الذین تحدثنا إلیھم ھویتھ على أنھ ریاضي ذو شعبیة بین 
 ،"Myspace" مجموعة أقرانھ في المدرسة على موقع
غیر أنھ كان نشطًا أیضًا في التجّمع اإللكتروني الخاص 
بلعبة "The Sims". وقد حافظ على الفصل بین ھاتین 

الھویتین والشبكتین االجتماعیتین.

إّن الثابت الوحید الیوم ھو الخیارات األوسع والتنوع 
في الدور الذي تلعبھ الوسائط اإلعالمیة الجدیدة في حیاة 

الشباب. فالشباب قادرون على اللجوء إلى التواُصل 
اإللكتروني لحشد المالیین من أجل قضیٍة ما على صفحات 
فیسبوك، أو قضاء أوقاتھم في تبادل اإلشاعات البلھاء. ومن 

العبث التكّھن بما إذا كانت تلك التقنیات مفیدة عمومًا أو سیئة 
لجمیع الشباب. فمن المھم أكثر أن نسأل عن أفضل الطرق 

لدعم الجوانب اإلیجاییة فیھا.

ونظرًا للنطاق األوسع من التجارب التي تتیحھا وسائط 
اإلعالم الجدیدة للشباب، تقع على كاھلنا مسؤولیة أكبر 

إلرشادھم في اتخاذ خیارات أكثر حكمًة. فال یكفي أن نقبل 
بأجھزة أو منصات معّینة أو أن نرفضھا أو أن نقّید ساعات 

استخدام الشاشة. وإنما علینا أن نبحث في جوھر وخصائص 
المحتوى الرقمي والتجمعات اإللكترونیة التي یتواصل 

فیھا الشباب وینشطون في التفاعل. أنا جزء من مجتمع من 
الباحثین والمرّبین وصّناع التقنیة الذین یناصرون ’التعّلم 

المتصل إلكترونیًا’، وھو مقاربة إلرشاد الشباب نحو تحقیق 
التعّلم وبناء العالقات الُمنِتجة عبر اإلنترنت.49

وقد وجد بحثنا فجوة متواصلة بین األجیال في كیفیة رؤیة 
الشباب والبالغین لقیمة تقنیات االتصاالت الجدیدة. فبینما 

یرى الشباب الھواتف الجّوالة واإلنترنت بمثابة حبل 
نجاٍة یصلھم باإلعالم والمعلومات والترابط االجتماعي، 
غالبًا ما ینظر البالغون إلى انخراط الشباب في استخدام 

ھذه التقنیات على أنھ ھدٌر للوقت. وُتمّثل ھذه الفجوة بین 
األجیال فرصة ضائعة. فوسائط اإلعالم الجدیدة قد تكون 

وسیلًة ألولیاء األمور والمرّبین والشباب لاللتقاء معًا حول 
االھتمامات والمخاوف المشتَركة ِعوضًا عن االلتقاء حول 

ما یفّرق بینھم.

میزوكو إیتو عالمة في مجال األنثروبولوجیا 
الثقافیة، وباحثة تربویة، ورائدة أعمال، 

ومناصرة لقضایا مختلفة. وھي مدیرة مختبر 
ل باإلنترنت بجامعة كالیفورنیا  التعلم الُموصَّ

سة مشاِركة لمنظمة  في إیرفین، ومؤسِّ
لة" غیر الّربحیة التي توفر  "مخیمات ُموصَّ

تعلمًا اجتماعیًا عبر اإلنترنت، مبنیًا على 
أساس المشاریع، في العلوم والتقنیة والھندسة 

والریاضیات (STEM) لألطفال في جمیع 
مناحي الحیاة.
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تقترح دراسات كثیرة ُأجریت على مدى العقدین 
الماضیین أن المشاكل قد تنشأ مع استخدام األطفال 
للتقنیة الرقمیة للتكّیف مع أوضاع معیشیة حقیقیة، 
كشكٍل من أشكال المداواة الذاتیة. فمثًال، إذا شعر 
الطفل بالحزن أو الضغط فقد یلجأ إلى اإلنترنت 

لینصرف عن التفكیر في ذلك، ربما من خالل تطبیٍق 
یسمح باالنغماس أو االنصراف عن المشكلة، مثل 

األلعاب اإللكترونیة أو مواقع التواصل االجتماعي. 
وقد تكون العواقب إیجابیة (شعور أفضل مؤقت) 
وسلبیة على حد سواء (فالسبب الحقیقي قد ال تتم 
معالجتھ). وعلى المدى الطویل، قد یتحّول سلوك 

التكّیف ھذا لعادٍة متكررة، ما لم ُتحّل المشكلة 
األساسیة. ویمیل الباحثون إلى االتفاق على الحاجة 
إلى معالجة المشاكل األساسیة التي یمكن أن تحّفز 
ل لنواحي الحیاة من أجل  االنخراط الرقمي الُمعطِّ

التغّلب بنجاح على ھذه المشكلة السلوكیة، وقد یمثل 
الخفض اإلجباري للوقت المبذول أمام الشاشة 

تدخًال سطحیًا من غیر المحتمل أن یخدم الغرض 
المنشود.57

ومن الممكن جدًا أن یكون تصنیف االستخدام 
المفرط للشاشة على أنھ إدمان مجّرد بدیل 

للتعبیر عن المخاوف حول تأثیر وقت الشاشة في 
دینامیكیات العالقات اُألسریة. وبالنسبة إلى األغلبیة 
العظمى من األطفال الُموّصلین، فإن الخالفات حول 

وقت الشاشة ھي على األرجح حالة أخرى من شد 
الحبل ما بین األجیال، األكبر سنًا واألصغر سنًا. 

غیر أن وجھات النظر المتباعدة للغایة حول تحدید 
وقت الشاشة قد تتسبب في عراك حاد بین أفراد 

األسرة. وفي ھذا الخصوص، یواجھ أولیاء األمور 
ومقدمو الرعایة مھّمة صعبة ولكنھا ھاّمة في 

التدخل في نمط استخدام أطفالھم، واستخدامھم ُھم، 
الرقمیة. للتقنیة 

فیما یتعّلق بتحدید عتبٍة الستخدام وقت 
النظر إلى الشاشات، ینبغي األخذ بعین 

االعتبار كًال من عمر الطفل والفروقات 
الفردّیة والثقافة والوسط المعیشي. 
UNICEF/ © الحقوق محفوظة

UN017636/Ueslei
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ویمكن لوجھات النظر المتباعدة ھذه حول التقنیة الرقمیة 
أن تؤّدي إلى جدٍل وعراك في البیت، ویتخذھا بعض أولیاء 
األمور ومقدِّمي الرعایة دلیًال على أّن اإلدمان على التقنیة 
ھو أمر حقیقي، بینما قد یكُمن السبب الفعلي في الخالفات 

ما بین الجیلین حول طریقة قضاء األطفال لوقتھم.58

إّن استخدام مصطلح اإلدمان لوصف المخاوف 
الرقمیة  للتقنیة  المتنامي  األطفال  باستخدام  المتعلقة 
ینطوي على مخاطر. فاستخدام مصطلح اإلدمان 

بال اكتراث یقلل أھمیة العواقب الحقیقیة للغایة في 
سلوك المتأثرین بشدة، بینما یبالغ في خطر األذى 
الواقع على أولئك الذین یستخدمون التقنیة الرقمیة 

أحیانًا بدرجٍة مفرطة بعض الشيء، ولكن لیس إلى 
حدِّ یسبب الضرر. إّن تطبیق مفاھیم مرضیة على 

السلوك الیومي لألطفال ال یساعد في مساندتھم 
لتطویر عادات صحیة متعلقة بالوقت الذي یقضونھ 

أمام الشاشات.

كما أن دمج النقاش حول الوقت المبذول أمام الشاشة 
مع مصطلح اإلدمان قد یتسبب بالضرر. وعلى سبیل 

المثال، في بعض البلدان، اسُتخدمت فكرة اإلدمان على 
التقنیة في تبریر احتجاز األطفال في مخیمات عالجیة 
على الرغم من االفتقار إلى دلیل على نجاعة مثل ھذه 

المقاربات.59 وتشیر التقاریر اإلعالمیة الواردة من ھذه 
المخیمات أن األسالیب التأدیبیة التي یتبعھا الموظفون 

تشتمل على عقاب بدني وصدمات كھربائیة.60

ووفقًا ألحد الفرق البحثیة التي ترّكز على ظاھرة 
المعسكرات التصحیحیة في شرق آسیا: "إّن مصطلح 

اإلدمان على اإلنترنت، مع أنھ مفیدي للتوصیف، لكنھ 
موضع شكٍّ تشخیصیًا ألنھ غامٌض، ویّتسم بدرجة من 

التحمیل الثقافي، وُیخفق في التمییز بین األعراض 
والحاالت األولیة".61

تأثیر التقنیة الرقمیة في عمل أدمغة األطفال

تلي المخاوَف بشأن التأثیر اإلدماني المحتمل للتقنیة 
الرقمیة الفكرُة التي ترى قدرة تلك التقنیة، على المستوى 
الفسیولوجي العصبي، في تعدیل توصیالت دماغ الطفل، 

أو التدخل في نظام الدماغ الخاص بالمكافأة، أو التأثیر 
في نمو الدماغ بطرق أخرى.

الدماغي  النمو  تحّري أثر التقنیة الرقمیة في 
اإلدراكیة والعملیات 

ُتظھر البحوث الحالیة أن تجارب وبیئة األطفال خالل 
الطفولة المبّكرة لھا أثر في نمو أدمغتھم. وتؤّثر 

المالئمة  للتغذیة  الطفل  بتلّقي  المتعلقة  الجوانب  جمیع 
والمعاناة في  الكرب  والحمایة من  والتحفیز والُحب 
تشكیل الروابط العصبیة – وقد یستمر التأثیر مدى 

الحیاة. وُتعد األیام األلف األولى من الحیاة نافذًة 
فریدًة إلتاحة الفرصة بدعم النمو الدماغي األمثل 

للطفل – وھي كذلك فترٌة یتصف فیھا الطفل بقابلیة 
خاصة. تأثٍُّر 

غیر أن البحوث ُتظھر كذلك أنَّ للتجربة والبیئة 
أثرھما في دماغ المراھقین أیضًا – أي أّن المراھقة 

العصبیة. الروابط  وتشذیب  لتقویة  فترٌة  ھي 

عند  التطّور  في  الرئیسیة  اإلدراكیة  العملیات  تأخذ 
سن المراھقة وحتى سن بلوغ الشباب: وتشمل 

االجتماعیة  المالحظات  واستیعاب  التشغیلیة  الذاكرة 
واالستجابة لھا، والقدرة على اختیار ما یجب االنتباه 
إلیھ، وما یجب تجاھلھ. ویبدو أن استخدام اإلنترنت 

لھ تأثیر في جمیع ھذه الجوانب، إیجابیًا وسلبیًا، ومع 
كثیٍر من أوجھ عدم الیقین والحذر.62

وقد أّدى ذلك إلى تساؤل البعض حول ما إذا كان 
التجارب  بین  من  الرقمیة  للتقنیة  المفرط  االستخدام 

التي تترك تأثیرًا محتمًال في النمو الدماغي. ھل تؤّثر 
على  األطفال  ألوقات  المصاحبة  الشائعة  األنشطة 

اإلنترنت — أي استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
والمھام المتعددة للوسائط — في طریقة عمل 

أدمغتھم؟ وإذا كان األمر كذلك، فھل یمكننا تحدید 
إمكانیة "اإلدمان"  أثارت  فمثلما  التأثیر؟  ھذا  كیفیة 

المقاالت  من  سیًال  الرقمیة  التقنیة  على  الحقیقي 
إمكانیة "التلف  تثیر  قد  كذلك  المحمومة،  اإلعالمیة 

الدماغي" قلق أولیاء األمور بدرجٍة جنونیة.

یبدو أن استخدام اإلنترنت یؤثر 
في ھذه الجوانب المعرفیة، 
بشكل إیجابي وسلبي أیضًا، 

ومع كثیٍر من أوجھ عدم الیقین 
والحذر.

"



ما رأي المراھقین في... 
التقنیة والصحة في العصر الرقمي؟

 برأي المشاركین في حلقات 
عمل تقریر حالة أطفال العالم 

لعام 2017*، فإن الروابط 
بین التقنیة الرقمیة والصحة 

والرفاه، سواًء بالنسبة 
إلیھم أو بالنسبة لآلخرین، 
روابط معّقدة. وتعبیرًا عن 

نظرتھم اإلیجابیة على 
العموم إلى االتصاالت، كانوا 

یرون بارقة أمٍل كبیرًة في 
أن التقنیة یمكن أن تعالج 

األمراض وتدعم نمط حیاة 
صحي. ولكن كانت لدیھم 
أیضًا آراء واضحة بأنھا 

یمكن أن تؤثر على سعادتھم 
ورفاھھم النفسّي سلبًا 

وإیجابًا. 

كان المشاركون یعتقدون أن التقنیة الرقمیة ُتطّور المعرفة 
الطبیة وتوفر العالجات...

" تسمح التقنیة الرقمیة بتحسین الممارسات الطبیة". 
إجابة جماعیة، دولة الكونغو الدیمقراطیة

وُتمّكن األشخاص الذین یعانون من إعاقات من المشاركة على 
نحٍو أفضل في أنشطة الحیاة الیومیة.

" تساعد التقنیة الرقمیة الناس المحتاجین: فھي تؤّمن العدسات 
واألطراف الصناعیة والحواسیب الخاصة للعاجزین عن 

الكالم أو الحركة". إجابة جماعیة، جمھوریة مولدوفا

" من شأن تقنیات االتصال الرقمیة الجدیدة أن تساعد األطفال 
ذوي االحتیاجات الخاصة في أن یشعروا بالراحة مع زمالئھم 

في الصف". إجابة جماعیة، بیالروس

وأشاروا أیضًا إلى الدور الذي تلعبھ التقنیة الرقمیة في لفت 
انتباھھم إلى أحدث االبتكارات الطبیة أو الصحیة...

"تساعد الناس على معرفة آخر التطورات في العالم".
إجابة جماعیة، دولة الكونغو الدیمقراطیة

وفي مساعدتھم على الوصول إلى معلومات عن مشاكل صحیة 
محددة.

" یمكنك العثور على... معلومات تصف حالتك الصحیة، ولذلك 
فھي مفیدة حقًا لصحتنا وسعادتنا". 

إجابة جماعیة، جمھوریة مولدوفا

كان المشاركون یشعرون أن التقنیة الرقمیة یمكن أن تدعم 
صحتھم الجسدیة...

" تساعد التقنیة في ممارسة التمرینات البدنیة من خالل االستماع 
إلى الموسیقى أثناء التمرین". إجابة جماعیة، نیجیریا

وكذلك صحتھم النفسیة، على سبیل المثال من خالل تعزیز 
التواصل االجتماعي وتزویدھم بإمكانیة الوصول إلى وسائل 

الترفیھ.
" إنھا جیدة لصّحتنا، ألن متابعة مقاطع الفیدیو المضحكة ُتلھینا. 
وھي تساعدنا أیضًا على التخلص من التوتر بعض الشيء". 

إجابة جماعیة، بیرو

أما من الناحیة السلبیة، قال المشاركون إن التقنیة الرقمیة یمكن 
أن تفاقم من المخاطر على الصحة والرفاه. وأشاروا إلى أن 

اإلفراط في استخدام التقنیة یمكن أن یضعف السمع والبصر... 
" ُسطوع شاشة ھاتفك أو حاسبك یمكن أن ُیتلف عینیك".

فتى، 17 عامًا، كیریباس

وُیلھي عن أنشطة أخرى كالتمرینات البنیة، ما یزید من 
حاالت اإلصابة بالسمنة.

" نمارس الریاضة على نحٍو أقل. ونمشي أیضًا أقّل". 
فتاة، 17 عامًا، نیجیریا

وكانوا ینظرون بعین الریبة إلى الفكرة القائلة إن أجھزة القیاسات 
الحیویة یمكن أن تعّزز الحصول على نتائج بدنیة إیجابیة.

" التطبیقات المخصصة لمتابعة حالتك الصحیة ال تؤّدي 
الغرض حقًا". إجابة جماعیة، نیجیریا

وكانوا یتخّوفون أیضًا من المعلومات الصحیة المغلوطة.
" بعض األفكار والنصائح الصحیة على شبكة اإلنترنت 

خاطئة". إجابة جماعیة، نیجیریا

وبالتحدید، سّلط المشاركون الضوء على التأثیرات السلبیة 
للتقنیة الرقمیة على صحتھم النفسیة ورفاھھم. وتمحورت 

مخاوف بارزة حول العبارات والمحتویات التمییزیة أو الجارحة 
التي ُتشاَرك على شبكة اإلنترنت، والتي یمكن أن یترتب علیھا 

آثار سلبّیة شدیدة.
" خضت جداًال مع أحد أصدقائي على فیسبوك. وعشت لحظات 
عصیبة على ذلك الموقع. وكنت أرى أیضًا منشوراٍت محزنة 

فتى، 14 عامًا، السنغال ومؤسفة، وأتلقى تعلیقاٍت ُمحرجة.



" عندما تنشر شیئًا [على شبكة اإلنترنت] ویتھّجم علیك 
اآلخرون فجأة دون سبب دون أن یعرفوك شخصیًا". 

فتاة، 14 عامًا، أوروغواي

"نشرت صورًة على الفیسبوك وتلقیت تعلیقًا أصابني بحالة 
من الذعر". فتى، 14 عامًا، السنغال

ومن الالفت أن بعض األطفال أشاروا إلى أنھم یتأثرون، 
بعمٍق أحیانًا، بالتجارب السلبیة ألصدقائھم على الشبكة 

العنكبوتیة.
" نشرت إحدى صدیقاتي صورة، فكتبت إحدى عدّواتھا 

تعلیقًا سیئًا، وذلك أزعجني حقًا ألنھا إحدى أفضل 
صدیقاتي". فتاة، 16 عامًا، السنغال

وكان آخرون یدركون أن مشاركاتھم على شبكة اإلنترنت 
قد تؤثر على اآلخرین.

" یمكن أن ندّمر سعادة اآلخرین من خالل ما ننشره". 
إجابة جماعیة، دولة الكونغو الدیمقراطیة

وأشاروا أیضًا إلى أن االنخراط في التقنیة الرقمیة یمكن 
أن یسبب اإلحباط من أدائھا، مما قد یؤدي إلى زیادة 

القلق أو الغضب. 
" إنھا تسّبب التوّتر لبطئھا الشدید". إجابة جماعیة، بیرو

قال بعض المشاركین إن المنصات على شبكة اإلنترنت لم 
تكن مالئمًة إلیصال أفكارھم بطرٍق تجعلھم یشعرون بأنھم 

مفھومون. 
" نتكّلم أقّل [ألني ووالدّي وأشّقائي نلعب األلعاب أو نقضي 

وقتًا على مواقع التواصل االجتماعي] وال یستطیع 
والدّي إدراك وضعي [كصّحتي النفسیة أو مشكالتي في 

المدرسة]". فتى، 15 عامًا، الیابان

عّبر األطفال في بعض البلدان عن قلقھم من اإلفراط في 
استخدام التقنیات الرقمیة. 

" إدمان التقنیة ُیفسد الصالت مع األقارب". 
فتى، 14 عامًا، جمھوریة مولدوفا

" منذ طفولتي، كان ھناك الكثیر من األجھزة من حولي، 
ومن السھل جدًا أن ُیدمن الشخص استخدامھا". 

فتى، 15 عامًا، الیابان

اقترح مشاركون آخرون أن التقنیة الرقمیة یمكن أن 
تسّبب االكتئاب والقلق واالنفصال عن الواقع، مشیرین، 

على سبیل المثال، إلى أن الحواسیب المحمولة والھواتف 
الذكیة والحواسیب المكتبیة یمكن أن تسّبب

" عزلة اجتماعیة ... من خالل إنشاء عالٍم افتراضي". 
فتى، 16 عامًا، جمھوریة مولدوفا

" تسبب التقنیة الرقمیة قلقًا أخالقیًا. إذا كانت تسبب القلق، 
فكیف لھا أن تجلب الصحة والسعادة؟" 

إجابة جماعیة، نیجیریا

وكانت االستعاضة عن األنشطة األخرى بالتقنیة تعني 
للبعض أن 

" [الناس] ینسون األشیاء البسیطة التي [تسّبب] السعادة". 
إجابة جماعیة، نیجیریا

الخالصة:
على الرغم من المخاوف التي أبدتھا 
األغلبیة الساحقة من المشاركین إزاء 

التأثیرات السلبیة المحتملة للتقنیة 
الرقمیة على صحتھم وسعادتھم، 

فقد ذكروا أن تأثیرات التقنیة كانت 
إما إیجابیًة أو متوازنًة بین اإلیجابي 

والسلبي.

* اخُتزلت إجابات المشاركین 
وُنّقحت بغرض التوضیح عند الحاجة.
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ولحسن الحظ، فھذه المخاوف ال أساس لھا عند األغلبیة 
العظمى من األطفال والمراھقین. وھناك عدد قلیل جدًا من 

المراھقین الذین یستخدمون اإلنترنت أو ألعاب اإلنترنت 
بإفراط مّمن یتجاوز إجمالي الوقت الذي یقضونھ في اللعب 

الحدوَد الصحیة.63 ال یوجد دلیل یوحي أن االستخدام 
المعتدل ألي تقنیة رقمیة لھ أثر سلبي على أدمغة األطفال.

وال یعني ذلك أّنھ یجب تجاھل الدلیل على أثر االستخدام 
المفرط. إن الدراسات التي تقیس العالقة بین السلوكیات 
على اإلنترنت والنمو الدماغي قد ترّكز على نسبة مئویة 

ضئیلة جدًا من المراھقین، غیر أن نتائج بعض الدراسات 
ُتظھر وجود تأثیٍر فعًال في حاالت متطّرفة. وُتظھر كذلك 
أن األمر ال یتعّلق بالضرورة بمقدار الوقت المبذول على 

اإلنترنت بل بأنواع األنشطة الي یقوم بھا الُمستخدمون 
على الشبكة.

من المخاوف التي غالبًا ما ُیعرب عنھا أولیاء األمور 
إمكانیة أن اإلفراط في ألعاب الفیدیو یسبب العنف 

لدى األطفال في عالم الواقع، غیر أنھ ال یوجد بحٌث 
ُیظھر مثل ھذا االرتباط. وفي الحقیقة، قد یكون أللعاب 
الفیدیو آثار مفیدة حتى في قدرات األطفال البصریة64 

التعلم.65 وقابلّیة 

تأثیر اإلعجابات على الدماغ

ُیمضي المراھقون وقتًا طویًال في التعامل مع المحتوى 
الذي ُیرسلھ أقرانھم على اإلنترنت والتفاعل معھ. وفي 

عالٍم رقمي ُتعد اإلعجابات ُعملًة في دنیا المراھقین، 
وتؤّثر في التفضیالت والسلوك – ومن المحتمل أنھا 

ُتَسّجل في الدماغ.

وعند التعرض ألنواع مختلفة من الصور المصحوبة 
بعدد من اإلعجابات لكل صورة، أظھر المراھقون في 
إحدى الدراسات التجریبیة الطبیعیة باستخدام التصویر 

بالرنین المغناطیسي نشاطًا أكبر في المساحات 
الدماغیة المرتبطة بمعالجة التفاھم االجتماعي 

والمكافأة.66 وقد وجدت الدراسة أیضًا أن النظر إلى 
الصور التي ُتظھر سلوكیات خطرة على الصحة 

ارتبط بنشاط أقل في أجزاء من الدماغ تؤثر في التحكم 
اإلدراكي وتثبیط األفعال.

ولكن، على الرغم من ھذه االرتباطات، ال یوجد بعد 
دلیٌل على ما إذا كانت لتلك االختالفات في األنماط 

الدماغیة أثر فعلي أو أنھا تجعل المراھقین یتصرفون 
فعًال بطریقة معّینة. وال یعرف الباحثون ما ھي 

العملیات اإلدراكیة الموافقة للنشاط الدماغي الذي 
یظھره التصویر بالرنین المغناطیسي، وال یمكنھم التنبؤ 
بما إذا كان المراھقون یتخذون خیارات معّینة فعًال عند 
التعّرض لمحّفزات ِبَعیِنھا. كما أّن "ضغط األقران" ھذا 
قد یكون ُمشابھًا للحال خارج اإلنترنت – حیث یصعب 

أكثر قیاسھ بدّقة.

فوائد تعّدد المھام في الوسائط الرقمیة

معروف أن المراھقین یؤدون مھامًا متعددة على أجھزتھم، 
ویتنّقلون من مشاھدة الفیدیو إلى التراسل النّصي مع 

أصدقائھم، ثم العودة مرًة أخرى، ثم إلقاء نظرة لتفّحص 
تحدیثات الحالة على صفحات التواُصل االجتماعي. 

ویقوم البالغون باألمر ذاتھ طبعًا، وھو ما یؤدي إلى وفرة 
المقاالت حول ما إذا كان استخدام التقنیة الرقمیة یسبب 

مرض ADHD (اضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط).

وُتظھر الدراسات أن المراھقین والشباب الذین 
ینخرطون في مھام متعددة أكثر على الوسائط الرقمیة 

یحتاجون إلى توظیف قدٍر أكبر من التحكم والجھد 
غیر  لالنتباه.67  ُمشتِّتة  بیئات  في  العمل  عند  التنفیذي 
أن الباحثین لم یتمكنوا من تحدید ما إذا كان النشاط 
الدماغي المتزاید في تلك المساحات من الدماغ ھو 

نتیجة للمھام المتعددة في الوسائط الرقمیة، أو ما 
إذا كان االنخراط في تلك المھام متأثرًا بالنشاط 

الدماغي. وقد نظر بحٌث ُمشابھ في كیفیة تأثیر األلعاب 
المتعددة.68  المھام  وأداء  الذاكرة  على  اإللكترونیة 
وقاست الدراسة سالسة تحویل الشباب من الفئة 

الُعمریة 13 إلى 24 عامًا النتباھھم مع الحفاظ على 
متابعة بنود متعددة في وقٍت واحد (أثناء خضوعھم 

أنھ،  النتائج  وأظھرت  المغناطیسي).  بالرنین  للتصویر 
استنادًا إلى نشاطھم الدماغي، فإن قدرة األشخاص 

الذین یلعبون األلعاب اإللكترونیة بتكرار أكثر قد تكون 
لكثیر  متابعتھم  على  والحفاظ  انتباھھم  تحویل  في  أعلى 

من المعلومات من أولئك الذین ذكروا أنھم یلعبونھا 
لمّرات أقل یومیًا.69

قد یكون أللعاب الفیدیو آثار 
مفیدة حتى في قدرات األطفال 

البصریة وقابلّیة التعلم.

"
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تتقاسم مقاالت إخباریة كثیرة 
األدّلة من دراسات ُتَعّد ضعیفًة 
منھجیًا أو مبالغًا فیھا أو تسيء 

تقدیم األدلة المتوّفرة.

"
معالم الطریق إلى األمام

إّن إغراء التوّصل إلى استنتاجات شاملة من بحوث 
محدودة ھو أمٌر مفھوم، إالَّ أنھ غیر مفید في تقییم 
مخاطر ومزایا النشاط عبر اإلنترنت بین األطفال 

والمراھقین أو في التعامل معھا. وھناك حاجة إلجراء 
دراسات تمثیلیة طولّیة وبحوٍث ترّكز على األطفال. 

وعالوة على ذلك ففي عصٍر یشعر فیھ بعض األطفال 
بالرغبة باستخدام اإلنترنت طیلة الوقت، ُیواجھ 

الباحثون تحدیات جدیدة في قیاس وضبط دراساتھم 
حول االستخدام واالستخدام المفرط.

فمن حیث تحدید عتبات االستخدام: ما ھو مقدار 
االستخدام الطبیعي؟ وما ھو القْدُر الزائد عن الحّد؟ 
وھل یتداخل االستخدام مع النوم أو تناول الوجبات 
أو أداء الفروض المدرسیة؟ ستعتمد اإلجابات على 

الثقافي  وسیاقھم  الفردیة  وصفاتھم  األطفال  أعمار 
والمعیشي. وفي الوقت ذاتھ، یتعّین على أولیاء 
األمور ومقدِّمي الرعایة أن یولوا اھتمامًا أكبر 

اإلنترنت،  على  األطفال  وبتجارب  الرقمي  بالمحتوى 
واھتمامًا أقل بمدة االستخدام وحدھا. ویجب على 

أو  اإلشكالیة  بالسلوكیات  المتعلقة  االستجابات 
غیر الصحیة أن تضع في االعتبار أوًال العوامل 

والعالقات  المدرسیة  البیئة  مثل  األوسع،  المعیشیة 
مع اُألسرة واألصدقاء.

توصیات  بتقدیم  یتعلق  فیما  أخرى  مسألة  تتمثل 
بشأن الوقت المبذول أمام الشاشة في أن تصورات 
النقاش  ھ  توجِّ التي  ھي  المفرط  لالستخدام  البالغین 
ألسباب  الرقمیة  التقنیة  یستخدمون  األطفال  عادًة. 
معّینة، ومن المھم أن تؤخذ آراؤھم وتفسیراتھم 

بجدیة.

وُیعّد األطفال ھم الرّواد والخبراء في ھذا المجال 
من نواٍح كثیرة. إذ ُینشئ بعضھم تطبیقات وبرامج 

بمفردھم. ومن أجل التكیف بفعالیة مع ھذا 
الوضع، وإقامة حوارات بّناءة حول االستخدام 

اُألسرة  في  الرقمیة  للتقنیة  والضاّر  السلیم 
االعتماد  إلى  سنحتاج  كُكل،  والمجتمع  والمدرسة 

بشكٍل أكبر على آراء األطفال وتجاربھم.

وتلعب القنوات اإلعالمیة دورًا مھمًا كذلك في 
فھم الجمھور ألثر استخدام الوسائط الرقمیة في 

سالمة األطفال. ویمكن للتغطیة اإلعالمیة أن تعكس 
المخاوف االجتماعیة وأن تؤّثر فیھا على حد سواء، 

مما یوّضح أھمیة توفیر صورٍة أكثر دقًَّة. إّال أن ذلك 
لیس باألمر الیسیر، نظرًا ألن األدّلة في ھذا الجانب 

غیر حاسمة ومتضاربة. تتقاسم مقاالت إخباریة 
كثیرة األدّلة من دراسات ُتَعّد ضعیفًة منھجیًا أو مبالغًا 

فیھا أو تسيء تقدیم األدلة المتوّفرة. وقد یصرف 
ذلك االنتباه عن قضایا أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى 

األطفال، أو ُیفضي إلى أوضاع تسعى فیھا البحوث 
والسیاسات إلى معالجة المشاكل بصورة سریعة عن 
طریق تدخالت لم تخضع لتقییم مناسب. ولیس ذلك 
بالضرورة خطأ المنافذ اإلعالمیة أو الصحفیین: بل 

یشیر كذلك إلى احتمال وجود مشاكل في الطریقة 
التي تتناقل بھا الجامعات ومعاھد األبحاث نتائجھا. 
وھناك طریقٌة لمعالجة ھذه المسألة تتمثل في لعب 
الباحثین دورًا مباشرًا أكثر في كیفیة تقدیم نتائجھم 

إلى العالم، كي یتمكنوا من إبراز حدود الدراسة ومنع 
المبالغة في نتائجھا أو إساءة توصیفھا.

سیتطّلب التكیف مع االستخدام المتزاید للتقنیة الرقمیة 
اتخاذ بعض التعدیالت في كیفیة تربیة أولیاء األمور 
ألطفالھم، وكیفیة إجراء الباحثین لدراساتھم، وكیفیة 
تطویر صّناع السیاسة لسیاساتھم وتوصیاتھم. وكما 
أسلفنا ھنا، فقد دعا بعض الباحثین إلى تقلیل الوقت 

المبذول أمام الشاشة، غیر أن األدلة حتى اآلن ال 
تبّرر مثل تلك التدخالت نظرًا الفتقار الدلیل إلى 
اآلثار السلبیة الملحوظة في حیاة األطفال أو في 
نوعیة تجربتھم على اإلنترنت. ویبدو أن الفھم 

األفضل والمتبادل لكیفیة استخدام اإلنترنت – من 
خالل التوسط وممارسة األبوة اإلیجابیة والمساِندة 
عوضًا عن التقییدیة – ھو الحل الواعد بشكٍل أكبر 
لتحقیق التقّدم في الفرص الرقمیة لألطفال مع تقلیل 

مخاطرھا إلى الحد األدنى.
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وجھة نظر

 تمكین األطفال كي 
یتفاعلوا مع العالم 

الرقمي.

بقلم نیلز بي 
كریستیانسن

نحن في شركة لیغو نعتبر األطفال نموذجنا 
ویبتكرون  دائمًا یستكشفون  نحتذي بھ؛ فھم  الذي 

وینھجون  بالحدس  یتعلمون  أیضًا  وھم  ویستطلعون. 
نھجًا عملیا وذھنیًا في الحیاة. وللعب دور بالغ 

األھمیة في إلھام ھذا النھج في التعلم كما أن تجارب 
وتنمیة  تمّكن األطفال من تعلم  اإلبداعیة  اللعب 

األساسیة. الحیاة  مھارات 

لقد شاھدت عن كثب الدور الحیوي للعب عند طفلّي، 
حیث أنھ شجعھما على االبتكار وحل المشاكل 

والتعاون والتسلیة. فاللعب قوة جامحة ومكّون أساسي 
لتنمیة قدرات كل طفل. كما أظھرت البحوث باستمرار 
أن اللعب لیس ممتعُا فحسب بل یؤدي دورُا حاسمُا في 

التعلم وفي تحضیر األطفال لتحدیات مرحلة الطفولة 
وحتى مرحلة البلوغ.

وبینما یزداد عدد األطفال الذین یتواصلون عن طریق 
العالم الرقمي في شتى أرجاء المعمورة، غدا توفیر 
تجارب مسلیة ضمن مالعب رقمیة آمنة ذو أھمیة 
حیویة استوجب على صناعة األلعاب التصدي لھا. 

ومنذ 85 عامًا، التزال قیم شركتنا في الخیال واإلبداع 
والتسلیة والتعلم واالھتمام والجودة أساسیًة في التزام 

شركة لیغو بتوفیر أفضل تجارب اللعب بمكعباتھا. 
وتقود ذات القیم طموحنا نحو تقدیم تجارب لعب رقمیة 

آمنة وملِھمة.

یشّكل االبتكار في التقنیة الرقمیة فرصة ھائلة لتوفیر 
تجارب تثقیفیة ومسلیة لألطفال حول العالم. ولكن في 

الوقت نفسھ مّثل تحدیات جدیدة للعالمات التجاریة 
المسؤولة التي تكافح لتوفیر مستویات عالیة من 

السالمة بینما ُتلھم التمكین واإلبداع عند األطفال وھم 
یكبرون ویتطورون. 

ونسعى جاھدین مع شركائنا وخبراء الصناعة لجعل 
تجاربنا الرقمیة آمنًة لألطفال بنفس قدر أمن المواد 

التي نصنع منھا األلعاب. ولقد كنا أول شركة أسست 
شراكة دولیة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة 

(الیونیسف) في مجال صناعة ألعاب األطفال، ونحن 
ملتزمون بترویج وتطبیق حقوق الطفل ومبادئ العمل 

التجاري في عملنا. ولقد أدرجنا المبادئ التوجیھیة 
لمنظمة األمم المتحدة للطفولة واالتحاد الدولي 

لالتصاالت للصناعة فیما یخص حمایة األطفال على 
شبكة اإلنترنت ضمن تطویر وتطبیق سیاسة شركة 

لیغو لسالمة األطفال الرقمیة. وتؤكد ھذه السیاسة 
احترامنا ودعمنا لحقوق الطفل وُترّسخ إدارة حمایة 
الطفل عبر الشركة وُتبرز التزام شركة لیغوبتوفیر 
تجارب رقمیة ممتعة وآمنة لألطفال مع تمكینھم في 

الوقت نفسھ من الّلعب والتعلم والمشاركة.

لقد أدركنا عن طریق المالیین من مستھلكي منتجاتنا 
حول العالم أن اآلباء یتفھمون أن التقنیة الرقمیة ھي 

اآلن جزء مكمل لحیاة أطفالھم، وھناك دعم غیر 
محدود للشركاء الموثوقین لتوفیر قنوات تواصل 

اجتماعي مخّصصة الستخدام األطفال.

تقدم وسائل التواصل االجتماعي فرصًا رائعة لألطفال 
كي یتقاسموا إبداعاتھم وتجاربھم في اللعب ویتواصلوا 

مع بعضھم البعض حول العالم. إننا نؤمن بأنھ ینبغي 
منح األطفال حریة الوصول إلى وسائل التواصل 

االجتماعي، ولذلك طورنا برنامج LEGO Life وھو 
عبارة عن منصة اجتماعیة آمنة مخّصصة حصریًا 

لألطفال ممن لم یبلغوا سن المراھقة بعد، وتھدف ھذه 
المنصة إلى إلھامھم لكي یبنوا وتقاسموا قصصھم 

وإبداعاتھم مع آالف األطفال اآلخرین حول العالم. 
وھذا البرنامج مصّمم لیكون أول تجربة اجتماعیة 

رقمیة للطفل من خالل تعریف األطفال خطوة بخطوة 
ببعض مفاھیم التواصل االجتماعي األساسیة.

یتضمن برنامج حیاة اللیغو تعھدنا بالسالمة والذي 
یقدم الدعم لآلباء للتحدث مع أطفالھم حول السالمة 

الرقمیة باإلضافة إلى تكریس االلتزام المشترك 
للقواعد األساسیة للسلوك االجتماعي عبر شبكة 

اإلنترنت. ونحن نشجع اآلباء على مشاركة تجاربھم 
الرقمیة مع أطفالھم وأن یھتموا بتطبیقاتھم المفضلة 

وأن یتحدثوا عن الحمایة الرقمیة ویتعاھدوا مع 
أطفالھم بأن یتخذوا إجراءات السالمة (أن یكونوا 

آمنین وھادئي األعصاب وأن یحترموا اآلخرین وأن 
یتسّلوا في الوقت نفسھ). 

دورًا  المسؤولة  التجاریة  للعالمات  بأن  نؤمن  إننا 
بالغ األھمیة، یدًا بید مع اآلباء، في ضمان أن 

وتنمیتھم.  األطفال  رفاه  في  التقنیة  تطور  یساھم 
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"یشكل االبتكار في التقنیة الرقمیة فرصة 
ھائلة لتوفیر تجارب تثقیفیة وُمسلیة 

لألطفال حول العالم"، على حد قول نیلز 
بي كریستیانسن. الحقوق محفوظة © 

UNICEF/UN040222

وللحكومات أیضًا دور ھام یجب أن تؤدیھ، ال 
فحسب،  جدیدة  وقیود  قوانین  إضافة  في  ینحصر 

ویسعى  األوسع  التشریعي  اإلطار  على  ینعكس  بل 
یقید  وأال  الطفل  إبداع  اإلطار  ھذا  یخنق  أال  لضمان 

الستخدام  تسعى  التي  المسؤولة  الشركات  حریة 
وتلھم. تحّمس  لكي  التقنیة 

عندما نستشرف المستقبل من المھم أن نحقق  ولذلك 
بشكل  والتمكین،  الحمایة  بین  الصحیح  التوازن 

یمنح األطفال واآلباء الثقة الالزمة للعب الُمسّلي 
والُمستقل، مع تفادي مستوى اإلزعاج الذي یؤدي 

لنفور األطفال عن الفضاءات اآلمنة على شبكة 
اإلنترنت. وھذا التوازن الذي نصبو إلیھ یحترم حق 

الموافقة  أھمیة  ویحترم  الخصوصیة  في  األطفال 
األبویة، وفي الوقت نفسھ یقّر بأن تجارب اللعب 

الرقمیة یمكن أن تساعد األطفال في تنمیة المھارات 
والعشرین. الحادي  للقرن  الالزمة  الحیویة 

وھنا في شركة لیغو نؤمن بأن طریق النجاح یتوفر 
كصناعة  سویًة  فبالعمل  القویة.  الشراكات  طریق  عن 
توفیر  نستطیع  مدني  ومجتمع  سیاسات  وصّناع  وآباء 

وتلھمھم. تمّكن األطفال  وآمنة  لعب رقمیة  تجارب 

لشركة  التنفیذي  المدیر  منصب  كریستیانسن  بي  نیلز  یشغل 

لیغو منذ شھر تشرین األول 2017. وقبل أن ینضم للشركة 

كان یشغل منصب المدیر التنفیذي لشركة دانفوس أي أس 

Danfoss A/S  ونائب الرئیس التنفیذي لشركة جي إن 

ستور نورد GN Store Nord سابقًا. وھو حائز على شھادة 

وعلى  التقنیة  الدنمارك  جامعة  من  الھندسة  في  علوم  ماجستیر 

ماجستیر في إدارة األعمال من معھد INSEAD في فرنسا. 



إن المقاالت الكاملة للمساھمین الشباب المذكورین في 
تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 یمكن العثور علیھا ھنا:

<www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/sowc-2017>

جین لیتل، 16 عامًا
 الوالیات المتحدة 

”بالنسبة لي، استغرق األمر عشرین 
نقرة بفأرة الحاسب ألتواصل مع منظمة 

تعنى بتوفیر فرص تمویل لمساعدة 
األطفال اآلخرین كي یذھبوا إلى 

المدرسة...  ولنظرائي في الجیل الرقمي 
(Generation Z)، علینا أن نتذكر بأننا 

أبناء العصر الرقمي، ولدینا قوة ھائلة. 
فلنستعملھا للخیر“.
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األولویات الرقمیة:

  تسخیر النافع، 
والحّد من الضار
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لقد قیل أنھ یستحسن أال ُیطلق المرء أي تنبؤات، وخاصة حول المستقبل.

ولكن ال شك في أن مستقبل عدد متزاید من األطفال سیتأثر بشكل مّطرد بالتقنیة الرقمیة.

یشّكل األطفال بالفعل نسبة مئویة كبیرة من السكان الموّصلین على مستوى العالم، وستزداد حصتھم في المستقبل 
مع زیادة تغلغل اإلنترنت في المناطق التي تتزاید فیھا بسرعة نسبة األطفال والشباب. فعلى سبیل المثال، من المتوقع 

أن تصبح أفریقیا بحلول منتصف ھذا القرن موطن 40% من جمیع األطفال دون الخامسة، و37% من األطفال
دون الثامنة عشرة.1

 سیكون ھناك عدد أكبر، ولیس أقل، من األجھزة 
الستخدامھم.  متاحًة  اإلنترنت،  على  والمنصات  الرقمیة 

في  واالتصاالت  المعلومات  تقنیات  وستستمر 
تشكیل حیاة األطفال، لألفضل ولألسوأ، تمامًا كما 

والذكاء  األشیاء  إنترنت  مثل  الناشئة  التقنیات  تساعد 
االصطناعي في إحداث تحّوالت في المشھد الرقمي 

عالمي. نطاق  على 

كما بیَّن ھذا التقریر، فإن الطرق التي یواصل بھا 
األطفال التفاعل مع ھذه التحّوالت ستبقى تختلف بشكل 

كبیر یعكس اختالف تجاربھم في ”العالم الحقیقي“. 
ولیس من المستغرب أن تكون أكثر الفئات حرمانًا 

وتھمیشًا ھي أیضًا األقل احتماًال في جني فوائد اإلنترنت 
والوصول إلیھا، واألكثر احتماًال للتعرض للضرر من 

جّراء الجوانب السلبیة للتقنیة. كما أن ھناك عوامل 
أخرى حاسمة — بما في ذلك نوع الجنس، وحالة 

التعلیم، واألعراف التقلیدیة، واللغة، والموقع — لھا 
جمیعًا دور في التأثیر الذي ُتحدثھ التقنیات الرقمیة في 

حیاة األطفال، لألفضل ولألسوأ.2

ھناك ثغرات كبیرة في فھمنا لھذه اآلثار، حول 
والطریقة  الرقمیة،  التقنیة  مع  األطفال  تعامل  طریقة 

التي یرون بھا، ھم أنفُسھم، فرص ومخاطر الوصول 
لإلنترنت. وھناك حاجة ماّسة لجمع بیانات أدق، 

لیس فقط حول ما إذا كان األطفال ُموّصلین أو غیر 
باإلنترنت  یتصلون  كیف  أیضًا  ولكن  ُموّصلین، 

ولماذا، والظروف التي ُتسھِّل أو ُتعیق وصولھم. 

وال بد من بذل المزید من الجھد لفھم تكالیف الفرص 
الفجوات  جانبي  على  یعیشون  الذین  لألطفال  الضائعة 
الرقمیة — وال سیما الفرض الضائعة على األطفال 

المحرومین ممن ال تتوفر لھم إال إمكانیة ضئیلة 
للوصول لإلنترنت أو ال یستطیعون الوصول إطالقًا، 

إضافة إلى فرص عالم الواقع التي ُیحتمل أن یكون 
عنھا. تخّلوا  قد  رقمیًا  الُموّصلین  األطفال  معظم 

یواجھ واضعو السیاسات، وخاصًة في غیاب ھذه 
المعلومات، تحدیاٍت كبیرة في مواكبة الوتیرة السریعة 
للتغّیر التقني وأثره على حیاة األطفال. فاإلنترنت، كما 

نعرفھا، قد تم تطویرھا وتنظیمھا لتخدم المستخدمین 
عون والُمنّظمون ومنظمات  البالغین — وال یزال المشرِّ
إدارة اإلنترنت یسترشدون بفرضّیة أن المستخدمین ھم 

أشخاٌص باِلغون.3

 ولكن الیوم، األطفال ھم المواطنون الرقمیون، 
واإلنترنت بیتھم الثاني. وال بد للسیاسات واألطر 
التنظیمیة أن تواكب ھذا الواقع — خاصًة عندما 

یتعلق األمر بحمایة األطفال من أسوأ مخاطر الوصول 
لإلنترنت، ألن أولئك الذین یستخدمون اإلنترنت 

الستغالل األطفال وإیذائھم یستفیدون بسرعة من كل 
ثغرة. ورغم كونھا أقل إلحاحًا، فإن الحاجة لتطویر 

ع نطاق  السیاسات وتعزیز الممارسات التجاریة التي توسِّ
الوصول الُمنِصف إلى المحتوى عبر اإلنترنت 

لیست أقل أھمیًة.

تم تطویر اإلنترنت في المقام األول 
لتخدم المستخدمین البالغین.

“
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ال یوجد نقص في المواثیق، والمبادئ التوجیھیة، 
واالتفاقات، والمبادئ الدولیة التي تتناول مسائل مثل حریة 
اإلنترنت، واالنفتاح، وحیادیة الشبكة، وإمكانیة الوصول، 

واحترام حقوق اإلنسان. فالمطلوب لیس المزید من المبادئ 
التوجیھیة، بحد ذاتھا، ولكن مبادئ وإجراءات ذات أولویة 

یتم االتفاق علیھا وتعترف بالمسؤولیة التي نتشاطرھا 
لحمایة األطفال من أخطار العالم الرقمي ولمساعدة كل 

طفل على االستفادة من وعد الوصول لإلنترنت.

ولیس ھذا فقط من أجل المصالح الُفضلى لألطفال. ففي 

عالم رقمي، یصب ذلك أیضًا في مصلحة مجتمعاتھم، 
حیث أنھا قطعًا ستستفید من أطفال تتوفر لدیھم المعرفة 

الرقمیة، ویكونوا قادرین على شق طریقھم وسط الكّم 
الھائل من الفرص والمخاطر التي یجلبھا الوصول 

لإلنترنت، ورسم مسار لمستقبٍل أكثَر إنتاجیة.

إن جعل الفضاء الرقمي أفضل لألطفال یتطلب التآزر 
والتعاون فیما بین الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، 
ومنظمات األطفال الدولیة األخرى، والمجتمع المدني، 

والقطاع الخاص، واألوساط األكادیمیة، والمجتمع التقني، 

لكي یصمد األطفال ویزدھروا في ظل العالم 
الرقمي، ینبغي علیھم أن یتعلموا مجموعًة واسعًة 

من المھارات الرقمیة األساسیة. 
© UNICEF/UN015600/Prinsloo
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واألسر، واألطفال أنفسھم. وإلى جانب المبادئ التوجیھیة 
واالتفاقات الدولیة، یتطلب ذلك سیاسًة وطنیًة ُترّكز على 

الطفل، واستجابًة ُمنّسقة، وتقاسَم نماذج أفضل الممارسات.

نقاط العمل الموّضحة ھنا لیست شاملة بحاٍل من األحوال، 
بید أنھا تعكس، في مجموعھا، مبدًأ أساسیًا ینبغي أن تسترشد 

بھ جھود وضع السیاسات واإلجراءات العملیة في المجال 
الرقمي، أال وھو: احترام الطفل وحمایتھ.

1. تزوید جمیع األطفال بإمكانیة للوصول بأسعار معقولة  
إلى موارد عالیة الجودة على اإلنترنت

ُیشّكل الوصول الرقمي عنصرًا حاسمًا في تحقیق 
تكافؤ الفرص لألطفال، مما ُیمّكنھم من االستفادة من 
المعلومات، والمعارف، وفرص العمل، والمشاركة 
المجتمعیة، واالنخراط االجتماعي. ومع ذلك، وكما 

ناقشنا في الفصل الثاني، یواجھ األطفال مجموعة من 
الحواجز التي تعوق وصولھم لإلنترنت، أو االستفادة 

القصوى من الموارد المتاحة علیھا في حال تمكنوا من 
الوصول إلیھا.

من أھم ھذه التحدیات ارتفاع تكلفة الوصول لإلنترنت. 
ولكن ھناك أیضًا حواجز مادیة، منھا ضعف البنیة 

التحتیة، والعوائق الجغرافیة، وعدم إمكانیة الوصول 
إلى األجھزة الرقمیة. كما أن ھناك أثرًا للحواجز غیر 

المرئیة، كالمعاییر الجنسانیة واالجتماعیة، والممارسات 
الثقافیة، واالنتماء إلى أقلیات. فالفتیات، على سبیل 

المثال، ُمعّرضات بشكل خاص لخطر فقدان الوصول 
إلى اإلنترنت بسبب المخاوف االجتماعیة التي َتعتبر 

اإلنترنت مكانًا خطیرًا وغیر مناسب لھن. وباإلضافة إلى 
ذلك، یُحد االفتقار إلى المحتوى ذي الصلة بلغتھم بشكٍل 
كبیر من فائدة اإلنترنت لكثیٍر من األطفال، وال سیما من 

یتحدثون لغات األقلیات أو یعیشون في مناطق نائیة.

ھناك أیضًا قضایا تتعلق بنوع األجھزة التي یستخدمھا 
األطفال للوصول لإلنترنت. وقد سمحت األجھزة الجّوالة 

لبعض المجتمعات بأن تحقق قفزة في مجال الوصول 
لإلنترنت، ولكن ھذه األجھزة یمكن أن توفر فقط تجربة 
وصول من ”الدرجة الثانیة“، وھذا یُحد كثیرًا مما ُیمكن 

لألطفال القیام بھ على اإلنترنت من حیث الكتابة وإنشاء 
المحتوى. وبالمثل، اعتمدت بعض النُُّھج الُمّتبعة في 

توفیر الوصول لإلنترنت إلى المجتمعات المحرومة من 
الخدمات على تزوید تلك المجتمعات بوصوٍل من نوع 

”الحدیقة الُمَسّورة“ — أي الوصول إلى عدٍد محدود جدًا 
من المواقع.

ھناك إمكانیة حقیقیة ألن تؤدي جمیع ھذه الفجوات 
الرقمیة إلى تعمیق االنقسامات االجتماعیة واالقتصادیة 

القائمة. واستجابًة لذلك، من الضروري رسم صورة 
كاملة لكیفیة تأثیر العوامل االجتماعیة واالقتصادیة على 
استخدام األطفال لتقنیات المعلومات واالتصاالت، وأثر 

تلك التقنیات على اإلنصاف والفرص.

 خفض تكلفة الوصول لإلنترنت. ُیمكن أن تساعد 
استراتیجیات السوق التي تعّزز االبتكار والمنافسة بین 

موّفري الخدمات في خفض تكلفة الوصول لإلنترنت. كما 
ُیمكن لدمج كابالت األلیاف البصریة في البنیة التحتیة 
القائمة للنقل والغاز والكھرباء واالتصاالت والصرف 

الصحي أن یقلل من تكلفة توسیع نطاق الوصول للشبكة. 
ویمكن إحداث فرق كبیر عبر توفیر الحوافز الضریبیة 

وغیرھا لصناعة االتصاالت من أجل خفض تكلفة توصیل 
المجتمعات المحلیة واألسر المحرومة باإلنترنت.

 االستثمار في نقاط الوصول العمومي. وُیمكن لنقاط 
الوصول العمومي في المدارس، والمكتبات، والمراكز 

المجتمعیة، والحدائق، ومراكز التسوق أن تزید بشكل كبیر 
من إمكانیة وصول األطفال غیر الموّصلین باإلنترنت. 
وفي األحیاء منخفضة الدخل، ُیمكن للوحدات المتنّقلة، 

مثل الحافالت الُمزّودة بخدمة الواي فاي، تعزیز الوصول 
لإلنترنت (انظر ”أول جیل كوبي على اإلنترنت“ و”انتبھ 

لفجوة الواجبات المنزلیة“، في الفصل 2).

 تشجیع إنشاء محتوى ذي صلة باألطفال وبلغاتھم 
األم. ینبغي أن یعمل كٌل من القطاعین العام والخاص على 

إنشاء محتوى ذي صلة محلیة بشكٍل أكبر ویتم تطویره 
محلیًا بدرجة أكبر، وال سیما بلغات األقلیات، واستھداف 

المناطق النائیة ذات الكثافة السكانیة المنخفضة.

بشكل متزاید، 
أصبح الوصول الرقمي عامًال حاسمًا 

في تكافؤ فرص األطفال.

“
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 كسر الحواجز الثقافیة واالجتماعیة والجنسانیة أمام 
الوصول المتكافئ لإلنترنت. ُیمكن لبرامج التدریب التي 

توفر للفتیات فرص االستخدام اآلمن لإلنترنت وتعّزز 
مھاراتھن الرقمیة أن تبني ثقة الفتیات في استخدام 

التقنیة الرقمیة وتساعد على معالجة الشواغل العائلیة 
ذات الصلة (راجع ”فتیات تقنیات المعلومات — البوسنة 

والھرسك“، في الفصل 1). كما ُیمكن أن یساعد تعزیز 
الحوار المجتمعي على تبدید الخرافات حول استخدام 
المساعدة  للتقنیات  وُیمكن  واإلنترنت.  للتقنیة  الفتیات 
ومنصات اإلنترنت تمكین األطفال ذوي اإلعاقة من 

التواصل بسھولة أكبر، ودعمھم في التعّلم، ومساعدتھم 
على أن یكونوا أكثر استقاللیة (مثًال تطبیقا iSign و

Yuudee، الذین تم وصفھما في الفصل 1).

 تزوید األطفال المتنقلین بإمكانیة للوصول إلى 
األجھزة الرقمیة والوصول لإلنترنت. ینبغي على 

الحكومات، ووكاالت اإلغاثة، والقطاع الخاص توفیر 
إمكانیات للوصول العمومي لإلنترنت في مخیمات 

الالجئین ومراكز الھجرة وغیرھا من األماكن العامة 
التي یرتادھا األطفال أثناء تنّقلھم لمساعدتھم على 

البقاء على اتصال مع األسر واألصدقاء (انظراإلطار 
حول تشاد، في الفصل 1). وینبغي أن تنظر وكاالت 

اإلغاثة أیضًا في العمل مع القطاع الخاص بشكٍل أوثق 
لتضمین خدمات البیانات واألجھزة الرقمیة كجزٍء من 

حزم المعونة التي تقّدمھا بشكٍل عام.

2. حمایة األطفال من األذى عبر اإلنترنت

لقد أدى العصر الرقمي إلى تفاقم المخاطر القائمة 
التي تتھدد األطفال، وإلى خلق مخاطر جدیدة. وال 
تزال إساءة معاملة األطفال واستغاللھم واالتجار 

سائدة، لیس على الشبكة المظلمة  بھم عبر اإلنترنت 
(Dark Web) فحسب، بل أیضًا على المنصات 

االجتماعي.  التواصل  ووسائل  الرئیسیة  الرقمیة 
وباإلضافة إلى ذلك، یواجھ األطفال مجموعة من 

التنّمر،  منھا  اإلنترنت،  على  األخرى  المخاطر 
أو  اإلباحیة  كالمواقع  المناسبة  غیر  للمواد  والتعّرض 

مواقع القمار. ورغم أن معظم األطفال یستطیعون شق 
بنجاح،  الذكر  آنفة  المخاطر  طریقھم وسط 

فإن تأثیرھا على البعض اآلخر ُیمكن أن یكون مدمرًا 
حیاتھم. ُیغّیر  وأن 

لقد أحرز المجتمع الدولي بعض التقدم في صیاغة 
السیاسات والنُُّھج الرامیة إلى القضاء على أشد المخاطر 

فظاعًة على اإلنترنت، مثل االستغالل الجنسي، وحقق 
تقدمًا كبیرًا في مجاالت إنفاذ القانون وتقدیم الدعم 

للضحایا. وقد وَضعت مبادرات مثل مبادرة التحالف 
العالمي We Protect (نحن نحمي) أطرًا تحدد ما 
ینبغي القیام بھ على مستویات السیاسات، والحوكمة، 

المجتمعي،  والتغییر  الضحایا،  ودعم  الجنائیة،  والعدالة 
وإشراك الصناعة، والتغطیة اإلعالمیة األخالقیة 

والمستنیرة.

وعلینا أن نبني على ھذه الجھود — عبر زیادة التنسیق 
وتقاسم المعارف، وتوسیع نطاق النُُّھج الكفیلة بمساعدة 

وكاالت إنفاذ القانون على الحفاظ على تفوقھا على 
مرتكبي الجرائم عبر اإلنترنت، والعمل مع القطاع 
الخاص على وضع معاییر أخالقیة تحمي األطفال.

 دعم جھود إنفاذ القانون وحمایة الطفل.  یضطلع القطاع 
الخاص، وال سیما شركات التقنیة، بدور حیوي في تقاسم 

األدوات، والمعرفة، والخبرة الرقمیة مع وكاالت إنفاذ القانون 
لحمایة األطفال عبر اإلنترنت (انظر الفصل 3).

 اعتماد وتنفیذ اإلطار االستراتیجي لتحالف 
WeProtect (نحن نحمي) العالمي. تم بالفعل اعتماد 

إطار تحالف ”نحن نحمي“ العالمي (انظر أعاله) الذي 
ُصّمم لمكافحة االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت من 

ِقَبل 77 بلدًا. ویحدد ھذا النموذج استجابًة منّسقة، مع 
توصیات للعمل في مجموعة من المجاالت.

المتطورة  القدرات  تعكس  بحیث  الحمایة  تصمیم   
تعزیز  استراتیجیات  تراعي  أن  ینبغي  لألطفال. 

سالمة األطفال على اإلنترنت سن الطفل ونضجھ. 
ومن المرّجح أن یحتاج األطفال األصغر سنَا إلى 
قدر كبیر من الدعم والتوجیھ من اآلباء والمعلمین 
وغیرھم من البالغین الموثوق بھم. بینما ُیرّجح أن 

یكون لدى األطفال األكبر سنًا استقاللیة أكبر ورغبة 
في المخاطرة في بعض األحیان. في حدود المعقول، 
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كیفیة  األطفال  لتعلیم  ضروریة  المخاطرة  ھذه  ُتعّد 
الصمود. على  قدرتھم  وتطویر  التأقلم 

 دعم الناس الذین ُیمكنھم أن یدعموا األطفال. ُیمكن 
للبرامج والسیاسات القائمة على األدلة توجیھنا في 

وضع استراتیجیات للوالدین وغیرھم من مقّدمي الرعایة 
لتطویر المھارات التي یحتاجونھا للتوسط إیجابیًا — 

ولیس مجرد تقیید استخدام األطفال لتقنیات المعلومات 
واالتصاالت. وباإلضافة إلى ذلك، ُیمكن لبرامج توجیھ 

األقران أن تساعد األطفال على مساعدة بعضھم البعض 
بشكٍل أكثر فعالیة، وھذا یعكس واقع أن األطفال ینحون 

إلى أقرانھم لطلب المساعدة عند مواجھة المخاطر أو 
الضرر على اإلنترنت.4

3. حمایة خصوصیة وھویات األطفال على اإلنترنت

وتوصیل  رقمیة  خطوة  كل  تسجیل  فیھ  ُیمكن  عالِم  في 
یواجھ  واحدة،  بنقرة  واسع  جمھور  إلى  المحتوى 

وُسمعتھم  خصوصیتھم  على  جدیدة  مخاطر  األطفال 
الحصول  یتم  التي  البیانات  استخدام  وُیمكن  وھویتھم. 

مثًال)  االجتماعي  التواصل  وسائل  (عبر  علیھا 
والتصنیف،  المالئمین،  غیر  والتسویق  لإلعالن 
لأللعاب  ُیمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والمراقبة. 

األطفال،  ومشاعر  أفكار  نقل  باإلنترنت  المتصلة 
وربما  األلعاب،  ھذه  لمصّنعي  منھم،  الصغار  حتى 

آناب  یقدمھا  التي  النظر  وجھة  (راجع  آخرین  لبالغین 
خصوصیة  ”حمایة  المعنون  الخاص  القسم  في  جین، 

اإلنترنت“). على  األطفال 

في كثیٍر من األحیان، ال یفھم األطفال تمامًا 
الرقمیة  اإلعالم  وسائل  باستخدام  المرتبطة  المخاطر 

أو فقدان السیطرة على المحتوى — كیف أن 
ُیمكن  اإلنترنت  على  ُنِشر  ُمحِرجًا  تعلیقًا  أو  صورة 

لدى  یكون  ما  وكثیرًا  البلوغ.  مرحلة  حتى  یتَبعھم  أن 
األطفال األكثر درایة آراٌء حول الخصوصیة على 
قلقون  ولكنھم  والدیھم،  یراه  عما  تختلف  اإلنترنت 

التنّمر  خالل  من  أقرانھم  یرتكبھا  التي  االنتھاكات  من 
ومن  والتحرش؛  الكراھیة  على  یحّض  الذي  والكالم 

انتھاكھما  بسبب  والصناعة  الشركات 

الحكومات  ومن  بھم؛  الخاصة  الخصوصیة  لحقوق 
فیھا؛  تتدخل  وقد  التعبیر،  في  بحریتھم  تترّبص  التي 

یستخدمون  الذین  المتطّفلین  اآلباء  ِقَبل  من  وحتى 
أول  ھم  األطفال  أن  وبما  سیة.  تجسُّ أو  تقییدیة  تقنیات 
اإلنترنت،  على  خصوصیتھم  حمایة  عن  المسؤولین 

القضایا. ھذه  من  وآرائھم  مواقفھم  فھم  المھم  فمن 

 وضع ضمانات لحمایة خصوصیة األطفال 
ومعلوماتھم الشخصیة وسمعتھم. تتعامل الحكومات، 

والشركات، والمدارس، والعدید من المؤسسات األخرى 
مع كمیة متزایدة من البیانات المتعلقة باألطفال التي یتم 

جمعھا أو تخزینھا على اإلنترنت. ویتعین على جمیع 
الجھات الفاعلة وضع ضمانات لحمایة ھذه البیانات وفقًا 
للمعاییر الدولیة واألخالقیة، مثل الموافقة، وإخفاء ھویة 
البیانات، والتخزین اآلمن للبیانات، وحظر الكشف غیر 

القانوني عن المعلومات.5

باألطفال  الخاصة  الخصوصیة  إعدادات  ضبط   
الحمایة  تكون  أن  ینبغي  تلقائیًا.  األقصى  الحد  عند 

لألدوات  األساسي  اإلعداد  ھي  للخصوصیة  القصوى 
وینبغي  األطفال،  یستخدمھا  التي  الرقمیة  والمنصات 

الجدیدة  التقنیات  جمیع  تصمیم  في  الخصوصیة  إدراج 
من البدایة. وباإلضافة إلى ذلك، یجب على وسائل 

المنصات  شركات  من  وغیرھا  االجتماعي  التواصل 
بلغة  الخصوصیة  وسیاسات  وشروط  شروطھم  كتابة 
طرقًا  لھم  ُتوّفر  وأن  فھمھا،  لألطفال  ُیمكن  واضحة 

غیر  أو  الخصوصیة  خروقات  عن  لإلبالغ  سھلة 
القسم  في  القواعد“  المخاوف (انظر ”تبسیط  من  ذلك 
اإلنترنت). على  األطفال  خصوصیة  حمایة  الخاص: 

لألطفال  الشخصیة  البیانات  استغالل  عدم   
الشركات  على  یجب  تجاریة.  مكاسب  لتحقیق 

الشخصیة  المعلومات  من  دخل  لتحقیق  تسعى  أال 
علیھا  وینبغي  الموّجھة.  الدعایة  خالل  من  لألطفال، 

تدقیق  وتطبیق  فّعالة  أخالقیة  بروتوكوالت  وضع 
المتعلقة  البیانات  وجمیع  لمختلف  ُمشّددین  وحمایة 

باألطفال، بما في ذلك المعلومات عن موقع األطفال 
بمعلوماتھم  یتعلق  فیما  وخاصًة  التصفح  في  وعاداتھم 

الشخصیة.
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 احترام التشفیر للبیانات المتعلقة باألطفال ولبیانات 
األطفال. بالنظر إلى مواطن الضعف الُمحتملة لألطفال، 
ینبغي استخدام طبقات إضافیة من الحمایة والخصوصیة 

لحمایة بیاناتھم. وینبغي أن تسترشد بمصالح الطفل 
الفضلى قرارات فك تشفیر بیانات األطفال لمساعدة 

وكاالت إنفاذ القانون التي تحّقق في الجرائم على 
اإلنترنت، مثل االعتداء الجنسي واالستمالة.

4. تعلیم محو األمیة الرقمیة إلبقاء األطفال ُمّطلعین 
ومشاركین وآمنین على اإلنترنت

أطفال الیوم مواطنون رقمیون، ولكن ھذا ال یعني 
أنھم في غنًى عن التوجیھ والدعم لتحقیق االستفادة 

القصوى من الوصول لإلنترنت. وأیضًا، فھم ال یفھمون 
تلقائیًا ضعفھم إزاء المخاطر التي یجلبھا الدخول على 

اإلنترنت، أو مسؤولیتھم الشخصیة بأن یكونوا مواطنین 
جیدین. رقمیین 

یشمل محو األمیة الرقمیة جمیع ھذه المجاالت، مما 
یعني مجموعة من الكفاءات تتجاوز المھارات الرقمیة 
والتقنیة. ویشمل القدرة على البحث خالل المعلومات 

المتوفرة على اإلنترنت، وتقییمھا، وإدارتھا؛ والتفاعل 
والمشاركة والتعاون عبر اإلنترنت؛ وتطویر وإنشاء 
المحتوى؛ واستخدام میزات السالمة والحمایة، وحل 

واالبتكار.6 المشكالت، 

كما یشمل أیضًا تعلیم األطفال كیفیة حمایة أنفسھم من 
المخاطر على اإلنترنت مثل التعرض للتنّمر، واالبتزاز 

المتعلقة  والمخاطر  الخصوصیة،  وفقدان  الجنسي، 
بالسمعة على اإلنترنت. ویمكن أن تكون لألنشطة 
الحمیدة، مثل تبادل الصور، والتعلیق على وسائل 

التواصل االجتماعي، وإعطاء التفاصیل الشخصیة عند 
تعبئة االستمارات على اإلنترنت، عواقب وخیمة، على 

سبیل المثال، إذا وقعت البیانات في األیدي الخطأ أو في 
حالة انتشار تبادل خاص بین طفلین على نطاق أوسع.

لقد أصبح االستثمار في المھارات الرقمیة المتطورة 
والمعقدة اآلن معیارًا في المدارس في العدید من البلدان 

مرتفعة الدخل، وكذلك في المبادرات خارج المدرسة 

التي ُتعّلم األطفال الترمیز والبرمجة. ومع تزاید انتشار 
تقنیات المعلومات واالتصاالت في البلدان منخفضة 
الدخل، سیلزم القیام باستثمار مماثل إلعداد األطفال 

في البلدان األقل ثراًء للحیاة على اإلنترنت وللعمل في 
االقتصاد الرقمي في القرن الحادي والعشرین.

لتحسین محو األمیة الرقمیة واالستفادة بشكل أفضل 
من تقنیة المعلومات واالتصاالت في التعلیم...

 تعلیم محو األمیة الرقمیة في المدارس. مع دخول 
األطفال على اإلنترنت في سن أصغر من أي وقت 

مضى تحتاج المدارس — وخاصة المدارس العامة — 
إلى إدماج برامج محو األمیة الرقمیة ابتداًء من سنیھم 

األولى.

 تزوید األطفال بفرص للتعلیم عبر اإلنترنت قد أثبتت 
جدارتھا. یؤكد السجل التاریخي المخّیب لآلمال إلى 

حٍد ما لتقنیات المعلومات واالتصاالت في مجال التعلیم 
الحاجة إلى تجریب واختبار نماذج مختلفة ُتحّسن فعًال 

من نتائج التعّلم وُیمكنھا توسیع مجال الحصول على 
فّعالة. تعلیمیة  فرص 

المعلومات  تقنیات  مھارات  لتعّلم  تطویر فرص   
واالتصاالت في التعلیم غیر الرسمي. غالبًا ما یكون 

الرسمي،  التعلیم  عن  تخّلوا  الذین  المحرومون  األطفال 
أو لم یدخلوه قط، ھم من ُیمكنھم تحقیق أكبر المكاسب 

من فرص التعّلم عبر اإلنترنت. وقد یكون توفیر 
الوصول الرقمي في مراكز التدریب المھني مثل منظمة 

نساء في التقنیة — أوغندا (انظر الفصل 1) فرصتھم 
واالتصاالت. المعلومات  تقنیات  مع  للتواصل  الوحیدة 

 دعم تنمیة المھارات الرقمیة ومحو األمیة الرقمیة 
لدى المعلمین. یحتاج المعلمون إلى أن یكونوا قادرین 
على تطویر مھاراتھم ومعارفھم لدعم استخدام طالبھم 

على  ولمساعدتھم  واالتصاالت،  المعلومات  لتقنیات 
تطویر فھٍم لالستخدام اآلمن لإلنترنت خارج الفصول 

الدراسیة.
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 دعم إنشاء المكتبات على اإلنترنت. ُیمكن للمكتبات 
على اإلنترنت، مثل Library for All (مكتبة 

للجمیع)، أن تفتح عالمًا من الموارد — منھا الكتب 
الرقمیة والمدرسیة، وأشرطة الفیدیو، والموسیقى — 

لألطفال الذین یفتقرون إلى ھذا الوصول.

لتعلیم األطفال الحفاظ على سالمتھم على اإلنترنت 
واحترام المستخدمین اآلخرین:

ینبغي تعلیم  وتبادلھ.  المحتوى  إنشاء  مخاطر   فھم 
األطفال أن كل ما ینشرونھ عبر اإلنترنت (من تعلیقات 

وسائل التواصل االجتماعي إلى مقاطع الفیدیو) ال 
یعتبر خاصًا، وربما ال یمكن محوه مستقبًال. كما یجب 
أن یدرك األطفال أن المحتوى المعّد ذاتیًا، مثل تبادل 
التعّرض  باب  علیھم  یفتح  الصریحة،  الجنسیة  الصور 
لخطر االبتزاز، وفي نھایة المطاف قد یتم تبادل ھذا 

المحتوى من ِقَبل الغرباء على اإلنترنت.

الشخصیة  والبیانات  الخصوصیة  حمایة  كیفیة  تعلُّم   
التحكم  كیفیة  یتعّلموا  ألن  األطفال  یحتاج  اإلنترنت.  عبر 
الشخصیة  معلوماتھم  لحمایة  الخصوصیة  إعدادات  في 
(كاالسم وتاریخ المیالد والعنوان واألصدقاء واألسرة 
والمدرسة والصور الشخصیة)، وأن ُیدركوا خطر أنھ 

إذا تم نشر ھذه المعلومات على المأل فقد یؤدي ذلك 
إلى حاالت من سرقة الھویة أو استخراج البیانات.

اإلنترنت.  على  والتعاطف  التسامح  تعلیم  تعزیز   
یحتاج األطفال إلى المساعدة لفھم الطرق التي 
یختلف بھا التواصل عبر اإلنترنت عن طرق 

التواصل التقلیدیة، في ظل غیاب ما قد یوضح 
المعنى من نبرة الحدیث أو تعابیر الوجھ، وأن ذلك 
االجتماعي– للتعّلم  وُیمكن  للتمویھ.  استخدامھ  یمكن 
العاطفي وتعلیم التعاطف أن یطّور مرونة األطفال 

على اإلنترنت ویقلل من اإلساءة عبر اإلنترنت ومن 
خطاب الكراھیة. یمكن إدراج مثل ھذه المواضیع 

الرقمیة. األمیة  لمحو  الدراسیة  المناھج  في 

 ُكن نموذجًا رقمیًا جیدًا لألطفال. لیس األطفال فقط 
وغیرھم  اآلباء  یحتاج  الرقمیة.  بالتقنیات  المفتونون  ھم 

من البالغین إلى أن ُیقدموا نماذج على االستخدام 
واالتصاالت. المعلومات  لتقنیات  والمنضبط  المسؤول 

5. االستفادة من قوة القطاع الخاص للنھوض 
التي  والممارسات  األخالقیة  بالمعاییر 
اإلنترنت على  وتفیدھم  األطفال  تحمي 

الرقمیة.  للثورة  رئیسیًا  محركًا  الخاص  القطاع  كان 
وُموّردین  وُمنتجین  اإلنترنت،  لخدمة  ُموّفرین  وبصفتھم 

للسلع  وُممّونین  األخرى،  الرقمیة  والسلع  للمحتوى 
التجاریة  الشركات  أصبحت  اإلنترنت،  عبر  والخدمات 

اآلن ُمدمجة في حیاة األطفال بصورة متزایدة. 
عبر  المعلومات  تدفق  في  یتحّكمون  للبوابة  وكحّراس 

الشبكات، فإن لدیھم أیضًا إمكانیة الوصول إلى كمیات 
باألطفال.  الخاصة  والبیانات  المعلومات  من  ھائلة 

وتمنح ھذه األدوار تلك الشركات قوًة ونفوذًا كبیرین 
متزایدة. مسؤولیات  وبالتالي   —

وللشركات دوٌر ال غنى عنھ في حمایة األطفال، وفي 
العمل مع الحكومات إلزالة مواد اإلساءة لألطفال أو 

غیر ذلك من المحتویات غیر المالئمة، وزیادة الوعي 
حول استخدام اإلنترنت بشكل آمن ومسؤول، وحمایة 

خصوصیة األطفال. ال یكفي إلقاء المواعظ حول 
ینبغي على القطاع الخاص  المسؤولیة الشخصیة — بل 

خصوصیاتھم،  حمایة  على  یساعد األطفال بنشاط  أن 
وتقدیم  للخصوصیة  االفتراضیة  اإلعدادات  تغییر  مثل 

للمستخدمین. المنتظمة  المشورة 

وینبغي أن یكون للقطاع الخاص أیضًا دوٌر رائد في 
یجب  المثال،  سبیل  فعلى  األخالقیة.  التقنیات  تطویر 
أن تھدف تطبیقات وسائل التواصل االجتماعي إلى 

القیام بأكثر من مجرد إبقاء األطفال ُمسّجلین ألطول 
فترة ممكنة (انظر ”دور التصمیم (غیر) األخالقي“، 

في الفصل 4). بدًال من ذلك، یجب على شركات 
احتیاجات األطفال الحقیقیة، حتى لو  التقنیة أن تخدم 

كان ذلك یعني أن یقضوا وقتًا أقل على اإلنترنت. 
وستصبح ھذه القضایا أكثر إلحاحًا من أي وقت 

مضى مع ظھور تقنیات أقوى كالذكاء االصطناعي 
المعزز  الواقع  كتقنیات  أكبر  بشكٍل  غامرة  وتقنیات 

واالفتراضي، وإندماجھا أكثر في حیاة األطفال.

إن ھذه اإلجراءات لیست فقط الشيء الصحیح الذي 
ینبغي القیام بھ؛ ولكنھا أیضًا قرارات تجاریة صائبة. 

إن كل ما ینشره األطفال عبر 
اإلنترنت ال ُیمكن اعتباره خاصًا 
وربما قد ال یمكن محوه مستقبًال.

“
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فھناك خطٌر حقیقي لتضّرر سمعة أي شركة قد یعتبر 
أنھا خذلت فئة زبائنھا األكثر ضعفًا — أي األطفال.

 منع الشبكات والخدمات من نشر مواد تتضمن 
التقنیة  شركات  على  ینبغي  األطفال.  معاملة  إساءة 
استخدام  لمنع  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  واإلنترنت 

وتوزیع  لجمع  المجرمین  ِقَبل  من  وخدماتھا  شبكاتھا 
صور االعتداء الجنسي على األطفال أو ارتكاب 

انتھاكات أخرى ضدھم. ومن شأن الرصد المستمر 
التي تشكل  والنصوص  والصور  والخدمات  لتدفق السلع 

والعمل  لھا األطفال،  التي یتعّرض  الكبرى  التھدیدات 
مع أجھزة إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة اآلخرین 

مبتكرة لألنشطة اإلجرامیة عبر  حلول  إیجاد  على 
اإلنترنت، أن یساعد على جعل األطفال أكثر أمنًا على 

تقنیة  المثال،  سبیل  على  وخارجھا. (انظر،  اإلنترنت 
PhotoDNA لشركة میكروسوفت، صفحة 87)

للشركات  ُیمكن  التمییزي.  غیر  الوصول  تشجیع   
لألطفال،  لإلنترنت  الوصول  لتوفیر  المزید  عمل 

وینبغي  المحرومة.  المناطق  في  یعیشون  الذین  وخاصًة 
حیادیة  مثل  المشتركة  بالمبادئ  التمسك  أیضًا  علیھا 

الشبكة، وخاصًة عندما تمّكن ھذه المبادئ األطفال من 
الوصول إلى طائفة واسعة من المصادر والمعلومات.

ینبغي  والتقنیات.  للشركات  أخالقیة  معاییر  وضع   
أن تعمل الشركات مع واضعي السیاسات والمدافعین 

عن حقوق الطفل لوضع حٍد أدنى من المعاییر 
األخالقیة لخدماتھم، وتبّني مبدأ ”األمان من خالل 

والخصوصیة  السالمة  خصائص  وتضمین  التصمیم“، 
للعموم. طرحھا  قبل  منتجاتھا  في  واألمن 

 تزوید الوالدین باألدوات الالزمة لخلق بیئة 
تزوید  الشركات  على  ینبغي  الطفل.  لعمر  مناسبة 
الوالدین بمجموعة أكثر تكامًال من األدوات سھلة 

االستخدام — مثل حمایة كلمة المرور، وقوائم 
الحجب/ السماح، والتحقق من العمر، والفلترة — مما 

ُیمّكنھم من إقامة حیٍّز آمن ألطفالھم وخاصًة األطفال 
األصغر سنًا. وینبغي على الشركات االلتزام بالرصد 

المساھمة  لضمان  األدوات  لھذه  المستمّرین  والتقییم 
الفعالة في أمن الطفل على اإلنترنت دون تقیید غیر 

الطبیعیة. الطفل  لحریات  عادل 

أخفقت سیاسات اإلنترنت الحالیة، 
الدولیة والوطنیة، في أخذ احتیاجات 
وحقوق األطفال الُمَمّیزة في االعتبار 

بصورة كافیة.

“

6. وضع األطفال في مركز السیاسة الرقمیة

رغم التقدیرات بأن األطفال یشّكلون حالیًا ثلث 
اإلنترنت  سیاسات  أخفقت  فقد  اإلنترنت،  مستخدمي 
احتیاجات وحقوق  أخذ  الحالیة في  الدولیة والوطنیة 

كاٍف.  بشكٍل  االعتبار  بعین  الُمَمّیزة  األطفال 
والذكاء  اإللكتروني،  الفضاء  بأمن  المتعلقة  فالسیاسات 
وانفتاح  الشبكة،  وحیادیة  اآللي،  والتعّلم  االصطناعي، 

اإلنترنت تأخذ في اعتبارھا أوًال وقبل كل شيء 
ناحیة أخرى، فال یزال  البالغین. ومن  المستخدمین 
التي  نطاقًا  األوسع  الوطنیة  السیاسات  على  یتعّین 

تتناول حقوق الطفل ورفاھھ وصحتھ وتعلیمھ أن تتبّنى  
تحقیق  في  للمساعدة  الرقمیة  التقنیات  قوة  مطلق   بشكل 

القطاعیة.7 األھداف 

ولفھم قوة اإلنترنت في المساعدة على إعمال حقوق 
الطفل والمساعدة على خلق قدٍر أكبر من تكافؤ 

المتعلقة  البیانات  لجمع  حثیث  جھد  بذل  یلزم  الفرص، 
وكیفیة  لإلنترنت،  الوصول  تعترض  التي  بالحواجز 

واالتصاالت  المعلومات  لتقنیات  األطفال  استخدام 
ولماذا. ویجب أیضًا إدماج احتیاجات األطفال في جمیع 

التي  واالتصاالت،  المعلومات  تقنیة  وسیاسات  قوانین 
تطویرھا بآراء األطفال  عملیات  ینبغي أن تسترشد 

وتوقعاتھم.

 إعطاء األطفال والشباب صوتًا في تطویر السیاسات 
الرقمیة التي تؤثر على حیاتھم. وینبغي أن یسعى صّناع 

القرار إلى البحث عن تجارب األطفال واحتیاجاتھم 
المحددة عن طریق إشراك المؤسسات التي تدعم حقوق 
الطفل، بما في ذلك مفوضو حقوق اإلنسان، ومنظمات 
المجتمع المدني، واألطفال أنفسھم. وعلى نطاق أوسع، 

ع الحكومة والمجتمع المدني األطفال على  ینبغي أن تشجِّ
استخدام المنصات الرقمیة لتحسین أحیائھم ومجتمعاتھم.

 َتتبُّع أوجھ التفاوت في إمكانیة الوصول لإلنترنت، 
والحواجز التي تحول دون ذلك. لتتبع أثر الوصول إلى 

اإلنترنت على اإلنصاف وتكافؤ الفرص، من الضروري 
االستثمار في جمع البیانات عن وصول األطفال لإلنترنت 

(انظر إطار ”الفقر المعلوماتي“، الفصل 2). وینبغي أن 
تكون البیانات مصّنفةً حسب الثروة، والجغرافیا، 
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إدارة اإلنترنت

من یدیر اإلنترنت؟ الجواب البسیط: ال أحد. بدًال من ذلك، ینتشر 
نظام واسع لـ ”إدارة اإلنترنت“ عبر مجموعة من الكیانات، بما في 

ذلك الھیئات الدولیة والحكومات الوطنیة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني. وبدون تنسیق مركزي، وضعت ھذه الكیانات مع مرور الزمن 

المبادئ، والمعاییر، والقواعد، وإجراءات اتخاذ القرارات، والبرامج 
التي تسمح لإلنترنت بالعمل وتوسیع نطاقھا.

في البدایة، رّكزت إدارة اإلنترنت أساسًا على القضایا الفنیة والبنیة 
التحتیة، ولكنھا توّسعت تدریجیًا لتشمل قضایا مثل أمن الفضاء 

اإللكتروني، والتجارة اإللكترونیة، وحیادیة الشبكة، وحقوق اإلنسان، 
وغیرھا من القضایا.

وفي اآلونة األخیرة، تزاید االھتمام باستكشاف كیف یمكن إلدارة 
أكثَر تنسیقًا لإلنترنت أن تدعم على وجھ التحدید التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة. وفي عام 2015، شّدد مؤتمر القمة العالمي لمجتمع 

المعلومات (WSIS+10) على أن الوصول إلى تقنیات المعلومات 
واالتصاالت أصبح أیضًا مؤشرًا وطموحًا للتنمیة في حد ذاتھ. ورغم 
أن أیًا من أھداف التنمیة المستدامة الـ 17 ال ُیرّكز بشكل خاص على 
تقنیة المعلومات واالتصاالت، فإن التقنیة الرقمیة یمكن أن ُتسھم في 
تحقیق عدٍد من األھداف التي ُترّكز على الطفل، بما في ذلك القضاء 

على الفقر والجوع (الھدفان 1 و2 من أھداف التنمیة المستدامة)، 
وتحسین الصحة والرفاه (الھدف 3)، وتوسیع نطاق الفرص التعلیمیة 
(الھدف 4)، وتحقیق المساواة بین الجنسین (الھدف 5) ومعالجة عدم 

المساواة (الھدف 10).

NextGen@و Youth@IGF تركز مبادرات الشباب مثل
ICANN على إشراك الشباب في النقاشات حول مستقبل إدارة 
اإلنترنت — رغم أنھ ُیمكن وینبغي القیام بالمزید لدمج تجارب 

األطفال ووجھات نظرھم اآلن في تشكیل النقاش حول إنترنت أكثر 
أمانًا وأكثر شمولیة.

والنوع االجتماعي، والعمر، وغیر ذلك من العوامل 
لتسلیط الضوء على أوجھ التفاوت في إمكانیة الوصول 

والفرص المتاحة، ولتھدیف البرامج ورصد التقّدم الُمحَرز. 
كما ینبغي استخدام األدلة لتوجیھ عملیة وضع السیاسات، 
ورصد وتقییم أثر السیاسات واالستراتیجیات الحكومیة، 

ودعم التقاسم الدولي ألفضل الممارسات.

 إدماج القضایا المتعلقة باألطفال والمساواة بین 
الجنسین في السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة. 

ینبغي إدماج االحتیاجات والشواغل المشروعة لألطفال 
في جمیع السیاسات المتعلقة بتقنیات المعلومات 

واالتصاالت وغیرھا من التقنیات الناشئة مثل الذكاء 
االصطناعي. كما ینبغي أن تسترشد السیاسات بالمعاییر 
الدولیة، وأن تسعى إلى حمایة حقوق األطفال والحیلولة 

دون التمییز ضدھم وتقیید حریاتھم.

إن شھادات ووجھات نظر األطفال والشباب في ھذا 
التقریر تجعل من الواضح جدًا أنھ إذا أعطیت لھم 

الفرصة، وتم تزویدھم بالمھارات الالزمة، فسُیحقق 
األطفال االستفادة القصوى من وصولھم لإلنترنت. 

وحتى مع ضعف الوصول إلى تقنیة المعلومات 
واالتصاالت، وعدم كفایة المعدات، وكون المعلمین 

یعرفون عن التقنیة الرقمیة أقل من األطفال، وعدم ارتیاح 
الكبار إزاء وتیرة التغییر، فھناك المالیین من األطفال 

في مختلف أنحاء العالم الذین یستخدمون اإلنترنت بالفعل 
للتعّلم، والتواصل االجتماعي، وإعداد أنفسھم التخاذ 

مواقعھم كبالغین في أماكن العمل — وترك بصماتھم 
على العالم.

األطفال حریصون على اغتنام ھذه الفرصة — وھم 
یستحقونھا بكل تأكید. واألمر متروٌك لنا جمیعًا لكي 

نتأكد من حصول كل واحد منھم علیھا.
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 U-Report   منھجیات استطالع
وحلقات عمل المراھقین

 U-REPORT استطالع

كجزء من استراتیجیة إشراك المراھقین في تقریر 
حالة أطفال العالم لعام 2017، تم تنظیم استطالع 
 U-REPORT في مایو/آیار ویونیو/حزیران من 
عام 2017. وتم إرسال أربعة أسئلة إلى مراسلینا 

في جمیع أنحاء العالم؛ ثم تحلیل نحو 63 ألف رد 
من أشخاص تراوحت أعمارھم بین 13–24 عامًا 

من 24 بلدًا مختلفًا (انظر أدناه).

:U-Report أسئلة استطالع

1. ما أكثر ما ال ُیعجبك على اإلنترنت؟ اختر واحدًا

أ. أرى قصصًا، أو صورًا، أو مقاطع فیدیو عنیفة
ب. أرى محتوًى جنسیًا ال أرید أن أراه
ج. ھناك تنّمر علّي أو على أصدقائي

د. الناس یشاركون منشورات محرجة عني
ھـ. االحتیال

و. ال یوجد شيء أكرھھ

2. ما أكثر ما ُیعجبك على اإلنترنت؟

أ. تعّلم األشیاء (للمدرسة أو للصحة)
ب. القراءة حول السیاسة وتحسین مجتمعي

ج. تعّلم أشیاء مھمة لمستقبلي (وظائف، جامعة)
د. مشاركة أشیاء أحبھا مع الناس

ھـ. تعلم المھارات التي ال أستطیع تعلمھا في المدرسة

3. كیف تعلَّمت استخدام اإلنترنت؟ ِمن...

أ. اآلباء / مقدمو الرعایة 
ب. األصدقاء / األشقاء

ج. المعلمون في المدرسة
د. النوادي / المنظمات خارج المدرسة

ھـ. لم یساعدني أحد

4. ما الذي سیجعل اإلنترنت أفضل بالنسبة لك؟

أ. تغطیة إنترنت أفضل
ب. خطط بیانات أرخص

ج. سھولة الوصول إلى الھواتف المحمولة 
وأجھزة الحاسب

د. سرعة اتصال أعلى
ھـ. غیر ذلك (إجابة مفتوحة)

مالحظة: تم تعدیل األسئلة والخیارات، في بعض الحاالت، لتعكس السیاقات المحلیة.
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حلقات عمل المراھقین

من أجل تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017، تم جمع 
رؤى المراھقین بشأن وصولھم إلى التقنیات الرقمیة 

 RErights واستخدامھا من خالل عملیة صممھا فریق
بالتعاون مع الیونیسف. RErights.org ھي مبادرة 

تتمحور حول الطفل تقودھا جامعة غرب سیدني بالشراكة 
مع كلٍّ من منظمة Digitally Connected ومبادرة 

أصوات الشباب (التابعة للیونیسف) التي ُتمّكن المراھقین 
(10–19 عامًا) من مناقشة ومشاركة أفكارھم وخبراتھم 

فیما یتعلق بالعصر الرقمي.

وضعت مبادرة RErights.org والیونیسف منھجیة 
موّزعة لجمع البیانات لكي تستخدمھا المكاتب اإلقلیمیة 

والقطریة التابعة للیونیسف ولجانھا الوطنیة. وقد ُصممت 
ھذه المنھجیة لتیسیر عقد حلقات عمل مدتھا أربع ساعات 

مع المراھقین ترّكز على 5 إلى 7 مواضیع:

 التقنیة الرقمیة في منازلھم؛

 العوائق التي تحول دون استخدامھم التقنیة الرقمیة؛

 التقنیة الرقمیة والتعّلم؛

 التقنیة الرقمیة ومستقبلھم؛

  استخدام التقنیة الرقمیة لخلق تغییر إیجابي؛ 

   المخاوف بشأن التقنیة الرقمیة (اختیاري)؛ و

 التقنیة الرقمیة والصحة (اختیاري).

عقدت حلقات العمل في 26 بلدًا: بنغالدیش، وبیالروس، 
وبوتان، والبرازیل، وبوروندي، وجمھوریة أفریقیا 
الوسطى، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وفیجي، 

وغواتیماال، والیابان، واألردن، وكیریباس، ومالیزیا، 
ونیجیریا، وباراغواي، وبیرو، والبرتغال، وجمھوریة 

كوریا، وجمھوریة مولدوفا، والسنغال، وجزر سلیمان، 
وتایلند، وتیمور الشرقیة، وتونس، وأوروغواي، وفانواتو.

شارك ما مجموعھ 484 مراھقًا في 36 حلقة عمل (إذ 
استضافت ثمانیة بلدان أكثر من حلقة عمل واحدة). وكان 

متوسط حجم حلقة العمل 13 مشاركًا. وقامت المكاتب 
المشاركة بتحدید عینة متنوعة من المراھقین، كما نظم 

البعض حلقات عمل مع مجموعات محددة — مثل 
الالجئین المراھقین في األردن والمراھقین المشردین في 

نیجیریا والمراھقین من المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل 
الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة في البرازیل.

وقبل تنظیم حلقات العمل، تم تبلیغ الُمیّسرین بطرق تحدید 
المشاركین في حلقات العمل ومحتواھا وإدارتھا.

وقد حُصل البحث على موافقة أخالقیة من ِقَبل لجنة 
أخالقیات البحوث البشریة بجامعة غرب سیدني (المرجع 

.(H11101 رقم

القضایا التحلیلیة الرئیسیة

  تم تحلیل البیانات حسب خمس فئات: البلد، 
مجموعة الدخل الُقطریة، الجنس، الفئة 

العمریة، والعمر.

  ُأدرج في تحلیل فئة ’البلد‘ البلدان التي 
شارك في االستطالع من كلٍّ منھا 100 

مشارك على األقل، وھي: إندونیسیا، 
أوكرانیا، باكستان، البرازیل، بنغالدیش، 

بوركینا فاسو، بوروندي، بیرو، تایلند، تشاد، 
الجزائر، جمھوریة أفریقیا الوسطى، ساحل 
العاج، السلفادور، شیلي، غواتیماال، الفلبین، 

الكامیرون، لیبیریا، مالیزیا، المكسیك، 
منغولیا، الھند، وھندوراس.

  اسُتبعدت جمیع الردود غیر الصالحة المقدمة 
من المجیبین أو المقدمة من المكاتب الُقطریة.
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جمع البیانات وتحلیلھا

إن البیانات والتحلیالت الُمستقاة من حلقات العمل لیست 
ُممثِّلة إحصائیًا؛ ولكن الھدف منھا ھو تمكین المراھقین 
من التعبیر بطریقتھم الخاصة عن وصولھم إلى التقنیة 

الرقمیة واستخدامھا والمعاني والتطلعات التي یربطونھا 
بممارساتھم التقنیة.

باستثناء استبیان قصیر واحد، كانت معظم البیانات التي تم 
جمعھا نوعیة ال كمیة. وقد عمل المشاركون بشكل فردي 
وجماعي الستكمال كلٍّ من االستبیانات، واألسئلة قصیرة 

اإلجابة، والتمارین اإلبداعیة (الرسم مثًال)، والتمارین 
القائمة على السیناریوھات، ومناقشات المجموعات 

الصغیرة. وتتألف البیانات التي تم جمعھا من استبیانات 
ورقیة، ورسوم بیانیة، ورسومات، ونصوص مكتوبة، 

وصور فوتوغرافیة. وقد تم رقمنة جمیع البیانات من ِقَبل 
المكاتب المشاِركة وتحمیلھا إلى مخازن رقمیة آمنة، ثم 
تم تحلیلھا من ِقَبل فریق RErights باستخدام برامج 
حاسوبیة لتحلیل البیانات. عمل فریق البحث باللغات 

اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة، وترجمت المكاتب المحلیة 
إلى اإلنجلیزیة كل المحتوى من اللغات أخرى.

وتم تطبیق التحلیل المواضیعي كأسلوب أساسي لفھم 
البیانات. 

أثناء إدخال البیانات، قام الباحثون (بشكل فردي) بتصنیف 
كتل البیانات ذات الصلة (مثل العبارات واالقتباسات 

والجمل) وفقًا للمواضیع الُمحّددة مسبقًا والمواضیع الجدیدة 
الُمستوحاة من البیانات. ثم استعرض الفریق (بشكل 

جماعي) البیانات ذات الصلة والتحلیالت الفردیة وناقشھا، 
وقام بفحص وتنقیح التفسیرات. وقد ُلّخصت التحلیالت 

وُعرضت باستخدام اقتباسات مع صور للمشاركین؛ 
وملخصات شملت األفكار األساسیة والنتائج الُمستنبطة من 

البیانات؛ ورسوم بیانیة وأشكال تصور المفاھیم الرئیسیة 
واالتجاھات العامة.

عند الضرورة، تم تحریر أو تلخیص االقتباسات المأخوذة 
من حلقات عمل تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 وذلك 

لغرض اإلیضاح.

ھناك تقریر ُمرافق بعنوان ”الشباب واإلنترنت: وجھات 
نظر األطفال حول الحیاة في العصر الرقمي“، یتضّمن 
نتائج وتحلیالت أكثر شموًال مأخوذة من حلقات العمل. 

سیصدر التقریر في نھایة عام 2017 وسیكون متاحًا على 
الوصلة التالیة:

www.westernsydney.edu.au/__data/
assets/pdf_file/0006/1334805/Young_
and_ Online_Report.pdf
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لمحة عامة
یقدم ھذا الدلیل المرجعي أحدث اإلحصاءات األساسیة عن 
بقاء الطفل على قید الحیاة ونمائھ وحمایتھ في بلدان العالم 

وأقالیمھ ومناطقھ. 

تدعم الجداول اإلحصائیة في ھذا اإلصدار تركیز منظمة 
األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) على التقدم الُمحرز 

والنتائج المتحققة على صعید تحقیق األھداف وتنفیذ العھود 
المتفق علیھا دولیًا بشأن حقوق الطفل ونمائھ. 

وقد ُبذلت جھود لرفع قابلیة اإلحصاءات للمقارنة عبر 
البلدان واألوقات المختلفة، إلى أقصى حد ممكن. ومع 

ذلك، قد تختلف البیانات الُمستخدمة على مستوى البلدان 
من حیث األسالیب الُمتبعة في جمع البیانات أو التوصل 
إلى وضع التقدیرات، وكذلك من حیث الفئات السكانیة 

المشمولة فیھا. عالوة على ذلك، تخضع البیانات 
المعروضة ھنا إلى منھجیات دائمة التطور، وإلى 

التنقیحات الُمدخلة على بیانات السالسل الزمنیة (مثًال، 
التحصین من األمراض، ونسب الوفیات النفاسیة)، وإلى 

التصنیفات المتغیرة على مستوى المناطق. كما أن البیانات 
القابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى غیر متوفرة لبعض 
المؤشرات، لذا ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من 

اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم. 

تتوفر األرقام الواردة في ھذا الدلیل المرجعي 
على شبكة اإلنترنت، على الموقع اإللكتروني: 

www.unicef. org/sowc2017 وعبر قواعد 
البیانات اإلحصائیة العالمیة التابعة للیونیسف على الموقع 

اإللكتروني: data.unicef.org. ُیرجى الرجوع إلى 
ھذین الموقعین اإللكترونیین لالطالع على أحدث الُنسخ 

من الجداول اإلحصائیة، وعلى أیة تحدیثات أو تصویبات 
ُتضاف بعد طباعة التقریر. 

مالحظة عامة عن البیانات
البیانات المعروضة في الجداول اإلحصائیة التالیة 

مستخلصة من قواعد البیانات العالمیة التابعة للیونیسف، 
وھي مصحوبة بتعریفات ومصادر، إضافًة إلى حواشي 

حیثما تقتضي الضرورة. وتعتمد الجداول على التقدیرات 
المشتركة التي تعدھا وكاالت األمم المتحدة األخرى، 

وعلى استقصاءات تمثیلیة لألسر المعیشیة على الصعید 
الوطني، من قبیل المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، 
واالستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة. إضافًة إلى ذلك، 
اسُتخدمت في الجداول بیاناٌت مستقاة من مصادر إداریة 

ومن منظمات األمم المتحدة األخرى. 

وبصفة عامة، تعكس البیانات المعروضة في الجداول 
اإلحصائیة لھذا العام المعلومات المتوفرة لغایة تموز/ 
یولیو 2017. ویتوفر المزید من المعلومات التفصیلیة 

حول منھجیات الحصول على البیانات ومصادرھا على 
 .data.unicef.org :الموقع اإللكتروني

ویشتمل ھذا التقریر على أحدث التقدیرات والتوقعات 
المستقاة من تقریر التوقعات السكانیة في العالم: تنقیح عام 
2017، ومن تقریر توقعات التوسع الحضري في العالم: 
تنقیح عام 2014 (إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة 

التابعة لألمم المتحدة، شعبة السكان). ومن المحتمل أن 
تتأثر جودة البیانات تأثرًا سلبیًا في حالة الدول التي عانت 

في اآلونة اآلخیرة من كوارث، وخصوصًا الدول التي 
تعرضت فیھا بنیتھا التحتیة األساسیة للتجزئة والتفكك، أو 

شھدت تحركات سكانیة واسعة النطاق. 

المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات: تساعد الیونیسف 
البلدان في جمع البیانات وتحلیلھا بغیة ملء فجوات 

البیانات بھدف رصد وضع األطفال والنساء من خالل 
مبادراتھا الدولیة الستقصاءات األسر المعیشیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات. وقد ُأنجز منذ عام 1995 
حوالي 300 مسٍح واستقصاٍء في أكثر من 100 بلٍد 

ومنطقة. 

وكانت المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات مصدرًا رئیسیًا 
للبیانات المستخدمة في رصد التقدم المحرز في مؤشرات 
األھداف اإلنمائیة لأللفیة، وستظل مصدرًا رئیسیًا للبیانات 

أثناء تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 لقیاس 
مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة. وتتوفر معلومات 

 .mics.unicef.org إضافیة على الموقع اإللكتروني

الجداول اإلحصائیة
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معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة (لكل 1,000 مولود حي)

1990199520002005201020152016المنطقة حسب تصنیف الیونیسف
57494030221716شرق آسیا والمحیط الھادئ

31282216131010أوروبا وآسیا الوسطى
47453627201514     أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

11865544     أوروبا الغربیة
55443326251818أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

66534334282524الشرق األوسط وشمال أفریقیا
11988776أمریكا الشمالیة

1291129477635048جنوب آسیا
1811731551271018178أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

164156138108826461     شرق أفریقیا والجنوب األفریقي
1991911731451199895     غرب ووسط أفریقیا

176160139111897168أقل البلدان نموًا
93877864524241العالم

وفیات األطفال دون سن الخامسة (باآلالف)

1990199520002005201020152016المنطقة حسب تصنیف الیونیسف
 510  537  692  899  1,221  1,706  2,329 شرق آسیا والمحیط الھادئ

 107  112  139  169  223  307  388 أوروبا وآسیا الوسطى
 88  93  117  143  192  266  331      أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

 19  20  23  26  30  41  58      أوروبا الغربیة
 187  194  270  293  387  513  652 أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

 237  242  255  277  330  427  558 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 28  28  32  35  35  40  47 أمریكا الشمالیة

 1,713  1,794  2,313 2,904 3,523  4,149  4,730 جنوب آسیا
 2,860  2,923  3,312  3,767  4,149  4,152  3,893 أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

 1,104  1,134  1,352  1,632  1,893  1,945  1,851      شرق أفریقیا والجنوب األفریقي
 1,756  1,789  1,959  2,135  2,256  2,207  2,042      غرب ووسط أفریقیا

 2,101  2,154  2,544 2,966  3,437  3,639  3,669 أقل البلدان نموًا
 5,642  5,831  7,014 8,344  9,868 11,293  12,598 العالم

تقدیرات معدل وفیات األطفال
تنشر الیونیسف سنویًا، ضمن تقریر حالة أطفال العالم، 

سلسلة من التقدیرات لمعدالت وفیات األطفال — بما في 
ذلك المعدل السنوي لوفیات األطفال حدیثي الوالدة، ومعدل 

وفیات الُرّضع، ومعدل وفیات األطفال دون سن الخامسة 
(اإلجمالي، ومصنف حسب الذكور واإلناث)، وأعداد 

وفیات األطفال دون سن الخامسة. وتمثل ھذه األرقام أفضل 
التقدیرات المتوفرة في وقت طباعة التقریر، وھي تستند 
إلى عمل الفریق المشترك بین الوكاالت المعني بتقدیر 

وفیات األطفال (الفریق المشترك)، الذي یضم الیونیسف، 
ومنظمة الصحة العالمیة، ومجموعة البنك الدولي، وشعبة 

السكان باألمم المتحدة. وتجري عملیة تحدیث سنویة 
لتقدیرات وفیات األطفال التي یعّدھا الفریق المشترك، وذلك 

عبر استعراض مفّصل لجمیع نقاط البیانات التي تتوفر 
مع مرور الوقت، والتي تؤدي عادًة إلى إجراء تعدیالت 

على التقدیرات المنشورة سابقًا. ولذلك، ینبغي أال ُتستخدم 
اإلصدارات المتتالیة من تقریر حالة أطفال العالم لغرض 

تحلیل اتجاھات الوفیات مع مرور الوقت. وتتضمن الصفحة 
154 من ھذا التقریر عرضًا لتقدیرات عالمیة وإقلیمیة 

قابلة للمقارنة لوفیات األطفال دون سن الخامسة للفترة بین 
عامي 1990 و 2016. ویعرض الجدول رقم 1 مؤشرات 

الوفیات في بلدان محددة للعامین 1990 و 2016 استنادًا 
إلى التقدیرات األخیرة للفریق المشترك، كما تتوفر ھذه 
data.unicef. المؤشرات على الموقعین اإللكترونیین

www. و org/child-mortality/under-five
 .childmortality.org
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1331الصومال

1272تشاد

1243جمھوریة أفریقیا الوسطى

1144سیرالیون

1115مالي

1046نیجیریا

987بنن

948جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

948لیسوتو

9210كوت دیفوار

9111غینیا االستوائیة

9111النیجر

9111جنوب السودان

8914غینیا

8815غینیا-بیساو

8516بوركینا فاسو

8317أنغوال

8118موریتانیا

8019الكامیرون

7920باكستان

7621توغو

7322جزر القمر

7223بوروندي

7124موزامبیق

7025أفغانستان

7025سوازیلند

6727ھایتي

6727لیبریا

6529غامبیا

6529السودان

6431جیبوتي

6431جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

6333زامبیا

تتضمن القائمة التالیة ترتیبًا تنازلیًا للبلدان واألقالیم تبعًا لتقدیرات عام 2016 لمعدالت وفیات األطفال دون سن الخامسة، والتي ُتعد مؤشرًا مھمًا على مستوى رفاه 
األطفال. كما تِرد بیانات البلدان والمناطق حسب الترتیب األبجدي في جداول على الصفحات التي تلي ھذه القائمة.

أعلى معدل لوفیات األطفال دون سن الخامسة

5934غانا

5835إثیوبیا

5736جمھوریة تنزانیا المتحدة

5637زمبابوي

5538مالوي

5538الیمن

5440الكونغو

5440كیریباس

5440بابوا غینیا الجدیدة

5343أوغندا

5144میانمار

5144تركمانستان

5046تیمور-لیشتي

4947كینیا

4748غابون

4748السنغال

4650مدغشقر

4551إریتریا

4551نامیبیا

4353الھند

4353جنوب أفریقیا

4353طاجیكستان

4156بوتسوانا

3957رواندا

3758دولة بولیفیا المتعددة القومیات

3559جزر مارشال

3559ناورو

3559نیبال

3462بنغالدیش

3462دومینیكا

3462سان تومي وبرینسیبي

3365والیات میكرونیزیا الموحدة

3266بوتان

3266غیانا

3168أذربیجان

3168كمبودیا

3168الجمھوریة الدومینیكیة

3168العراق

2972غواتیماال

2873فانواتو

2774المغرب

2774الفلبین

2676إندونیسا

2676جزر سلیمان

2578الجزائر

2578توفالو

2480أوزبكستان

2381مصر

2282فیجي

2282نیوي

2282فییت نام

2185كابو فیردي

2185إكوادور

2185قیرغیزستان

2088جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

2088نیكاراغوا

2088باراغواي

2088سورینام

1992ھندوراس

1992دولة فلسطین

1992ترینیداد وتوباغو

1895األردن

1895منغولیا

1895الجمھوریة العربیة السوریة

سانت فنسنت 
وجزر غرینادین

1798

ترتیب الدول تبعًا لمعدالت وفیات األطفال دون سن الخامسة
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البلدان والمناطق

معدالت وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 
(2016)

البلدان والمناطقالمرتبةالقیمة

معدالت وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 
(2016)

البلدان والمناطقالمرتبةالقیمة

معدالت وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 
(2016)

المرتبةالقیمة



1798ساموا

16100غرینادا

16100باالو

16100بنما

16100جمھوریة مولدوفا

16100تونغا

جمھوریة فنزویال 
البولیفاریة

16100

15106بلیز

15106البرازیل

15106كولومبیا

15106السلفادور

15106جمھوریة إیران اإلسالمیة

15106جامایكا

15106المكسیك

15106بیرو

14114ألبانیا

14114موریشیوس

14114سیشیل

14114تونس

13118أرمینیا

13118لیبیا

13118سانت لوسیا

13118المملكة العربیة السعودیة

13118تركیا

12123بربادوس

12123تایالند

جمھوریة مقدونیا 
الیوغوسالفیة سابقًا

12123

11126األرجنتین

11126جزر البھاما

11126جورجیا

11126كازاخستان

11126ُعمان

10131بروني دار السالم

10131الصین

9133أنتیغوا وبربودا

9133كوستاریكا

9133ملدیف

9133قطر

9133رومانیا

9133سانت كیتس ونیفس

9133سري النكا

9133أوكرانیا

9133أوروغواي

8142البحرین

8142بلغاریا

8142شیلي

8142جزر كوك

8142الكویت

8142لبنان

8142مالیزیا

8142االتحاد الروسي

8142اإلمارات العربیة المتحدة

7151مالطة

7151الوالیات المتحدة

6153البوسنة والھرسك

6153كوبا

6153صربیا

6153سلوفاكیا

5157كندا

5157كرواتیا

5157ھنغاریا

5157التفیا

5157لیتوانیا

5157نیوزیلندا

5157بولندا

4164أسترالیا

4164النمسا

4164بیالورس

4164بلجیكا

4164الدانمرك

4164فرنسا

4164ألمانیا

4164الیونان

4164آیرلندا

4164إسرائیل

4164الجبل األسود

4164ھولندا

4164البرتغال

4164سویسرا

4164المملكة المتحدة

3179أندورا

3179قبرص

3179الجمھوریة التشیكیة

3179إستونیا

3179إیطالیا

3179الیابان

3179موناكو

3179النرویج

3179جمھوریة كوریا

3179سان مارینو

3179سنغافورة

3179إسبانیا

3179السوید

2192فنلندا

2192آیسلندا

2192لكسمبرغ

2192سلوفینیا

--أنغویال

--جزر فرجن البریطانیة

--الكرسي الرسولي

--لیختنشتاین

--مونتسیرات

--توكیالو

--جزر تركس وكایكوس

أدنى معدل لوفیات األطفال دون سن الخامسة

ما زال حوالي 15,000 طفل دون سن 
الخامسة یموتون یومیًا.
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البلدان والمناطقالمرتبةالقیمة

معدالت وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 
(2016)

البلدان والمناطقالمرتبةالقیمة

معدالت وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 
(2016)

المرتبةالقیمة
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تصنیفات المناطق
ُتحسب المتوسطات المعروضة في نھایة كل جدول من 

الجداول اإلحصائیة الثالثة عشر باستخدام بیانات من 
البلدان واألقالیم حسب تصنیفھا أدناه.

شرق آسیا والمحیط الھادئ
أسترالیا؛ إندونیسیا؛ بابوا غینیا الجدیدة؛ باالو؛ بروني دار 

السالم؛ تایالند؛ توفالو؛ توكیالو؛ تونغا؛ تیمور-لیشتي؛ 
جزر سلیمان؛ جزر كوك؛ جزر مارشال؛ جمھوریة 

كوریا؛ جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة؛ جمھوریة 
الو الدیمقراطیة الشعبیة؛ ساموا؛ سنغافورة؛ الصین؛ 

فانواتو؛ الفلبین؛ فیجي؛ فییت نام؛ كمبودیا؛ كیریباس؛ 
مالیزیا؛ منغولیا؛ میانمار؛ میكرونیزیا (والیات – 

الموحدة)؛ ناورو؛ نیوزیلندا؛ نیوي؛ الیابان

أوروبا وآسیا الوسطى
أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى؛ أوروبا الغربیة

أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى
االتحاد الروسي؛ أذربیجان؛ أرمینیا؛ ألبانیا؛ أوزبكستان؛ 

أوكرانیا؛ بلغاریا؛ البوسنة والھرسك؛ بیالورس؛ 
تركمانستان؛ تركیا؛ الجبل األسود؛ جمھوریة مقدونیا 

الیوغوسالفیة سابقًا؛ جمھوریة مولدوفا؛ جورجیا؛ رومانیا؛ 
صربیا؛ طاجیكستان؛ قیرغیزستان؛ كازاخستان؛ كرواتیا

أوروبا الغربیة
إسبانیا؛ إستونیا؛ ألمانیا؛ أندورا؛ آیرلندا؛ آیسلندا؛ إیطالیا؛ 
البرتغال؛ بلجیكا؛ بولندا؛ الجمھوریة التشیكیة؛ الدانمرك؛ 

سان مارینو؛ سلوفاكیا؛ سلوفینیا؛ السوید؛ سویسرا؛ فرنسا؛ 
فنلندا؛ قبرص؛ الكرسي الرسولي؛ التفیا؛ لكسمبرغ؛ 

لیتوانیا؛ لیختنشتاین؛ مالطة؛ المملكة المتحدة؛ موناكو؛ 
النرویج؛ النمسا؛ ھنغاریا؛ ھولندا؛ الیونان

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي
األرجنتین؛ إكوادور؛ أنتیغوا وبربودا؛ أنغویال؛ 

أوروغواي؛ باراغواي؛ البرازیل؛ بربادوس؛ بلیز؛ بنما؛ 
بولیفیا (دولة - متعددة القومیات)؛ بیرو؛ ترینیداد وتوباغو؛ 

جامایكا؛ جزر البھاما؛ جزر تركس وكایكوس؛ جزر 
فرجن البریطانیة؛ الجمھوریة الدومینیكیة؛ دومینیكا؛ 
سانت فنسنت وجزر غرینادین؛ سانت كیتس ونیفس؛ 

سانت لوسیا؛ السلفادور؛ سورینام؛ شیلي؛ غرینادا؛ 
غواتیماال؛ غیانا؛ فنزویال (جمھوریة - البولیفاریة)؛ كوبا؛ 
كوستاریكا؛ كولومبیا؛ المكسیك؛ مونتسیرات؛ نیكاراغوا؛ 

ھایتي؛ ھندوراس

الشرق األوسط وشمال أفریقیا
األردن؛ إسرائیل؛ اإلمارات العربیة المتحدة؛ إیران 
(جمھوریة – إسالمیة)؛ البحرین؛ تونس؛ الجزائر؛ 

الجمھوریة العربیة السوریة؛ دولة فلسطین؛ العراق؛ 
ُعمان؛ قطر؛ الكویت؛ لبنان؛ لیبیا؛ مصر؛ المغرب؛ 

المملكة العربیة السعودیة؛ الیمن

أمریكا الشمالیة
كندا؛ الوالیات المتحدة

جنوب آسیا
أفغانستان؛ باكستان؛ بنغالدیش؛ بوتان؛ سري النكا؛ 

ملدیف؛ نیبال؛ الھند؛

أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى
شرق أفریقیا والجنوب األفریقي؛ غرب ووسط أفریقیا

شرق أفریقیا والجنوب األفریقي
إثیوبیا؛ إریتریا؛ أنغوال؛ أوغندا؛ بوتسوانا؛ بوروندي؛ 
جزر القمر؛ جمھوریة تنزانیا المتحدة؛ جنوب أفریقیا؛ 
جنوب السودان؛ جیبوتي؛ رواندا؛ زامبیا؛ زمبابوي؛ 

سوازیلند؛ السودان؛ سیشیل؛ الصومال؛ كینیا؛ لیسوتو؛ 
مدغشقر؛ مالوي؛ موریشیوس؛ موزامبیق؛ نامیبیا؛

غرب ووسط أفریقیا
بنن؛ بوركینا فاسو؛ تشاد؛ توغو؛ جمھوریة أفریقیا 

الوسطى؛ جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة؛ سان تومي 
وبرینسیبي؛ السنغال؛ سیرالیون؛ غابون؛ غامبیا؛ غانا؛ 

غینیا؛ غینیا االستوائیة؛ غینیا-بیساو؛ كابو فیردي؛ 
الكامیرون؛ كوت دیفوار؛ الكونغو؛ لیبریا؛ مالي؛ 

موریتانیا؛ النیجر؛ نیجیریا

أقل البلدان/المناطق نموًا
[مصنفة على ھذا النحو من ِقَبل مكتب الممثل السامي ألقل 
البلدان نموًا والبلدان النامیة غیر الساحلیة والدول الجزریة 

الصغیرة النامیة].

إثیوبیا؛ إریتریا؛ أفغانستان؛ أنغوال؛ أوغندا؛ بنغالدیش؛ 
بنن؛ بوتان؛ بوركینا فاسو؛ بوروندي؛ تشاد؛ توغو؛ توفالو؛ 
تیمور-لیشتي؛ جزر سلیمان؛ جزر القمر؛ جمھوریة أفریقیا 

الوسطى؛ جمھوریة تنزانیا المتحدة؛ جمھوریة الكونغو 
الدیمقراطیة؛ جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة؛ جنوب 

السودان؛ جیبوتي؛ رواندا؛ زامبیا؛ سان تومي وبرینسیبي؛ 
السنغال؛ السودان؛ سیرالیون؛ الصومال؛ غامبیا؛ غینیا؛ 

غینیا-بیساو؛ فانواتو؛ كمبودیا؛ كیریباس؛ لیبریا؛ لیسوتو؛ 
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مالي؛ مدغشقر؛ مالوي؛ موریتانیا؛ موزامبیق؛ میانمار؛ 
نیبال؛ النیجر؛ ھایتي؛ الیمن

مالحظات حول جداول محددة
الجدول 2 – التغذیة

التقّزم، والھزال، وزیادة الوزن: واصلت الیونیسف 
ومنظمة الصحة العالمیة والبنك الدولي العملیة الرامیة 

إلى إضفاء االنسجام على البیانات الخاصة بقیاسات جسم 
الطفل، والمستخدمة في حساب وتقدیر متوسطات المناطق 

والمتوسطات العالمیة وتحلیل اتجاھاتھا. وكجزء من 
ھذه العملیة، اسُتمدت متوسطات المناطق والمتوسطات 

العالمیة النتشار التقزم والھزال وزیادة الوزن من النموذج 
الموصوف في الورقة العلمیة التي أعدھا م. دي أوِنس 

وآخرون (.M. de Onis et al) بعنوان ”منھجیة 
تقدیر اتجاھات المناطق واالتجاھات العالمیة لسوء التغذیة 

عند األطفال“ (المجلة الدولیة لعلم األوبئة، المجلد 33، 
2004، الصفحات 1260-1270). 

الجرعة الُمكّملة من فیتامین ‘أ‘: تأكیدًا على أھمیة تناول 
األطفال جرعتین من فیتامین ‘أ‘ سنویًا (تفصل بینھما مدة 6-4 
أشھر)، سیقتصر ھذا التقریر على عرض التغطیة الكاملة من 

التغذیة التكمیلیة بفیتامین ‘أ‘. وفي ظل غیاب طریقة مباشرة 
لقیاس ھذا المؤشر، سُیبلغ عن ھذه التغطیة الكاملة باعتبارھا 
التقدیر األدنى للتغطیة من الجولة 1 (كانون الثاني/ ینایر – 
حزیران/ یونیو) والجولة 2 (تموز/ یولیو – كانون األول/ 

دیسمبر) في أي سنة من السنوات. وتقتصر مجامیع المناطق 
والمجامیع العالمیة على البلدان الـ 82 التي ُأشیر إلیھا بأنھا 
بلدان ذات أولویة بالنسبة للبرامج على المستوى الُقطري. 

وبالتالي، ُتنشر المجامیع في الحاالت التي یتحقق فیھا 50 في 
المائة من التغطیة السكانیة للبلدان ذات األولویة في كل منطقة 

من المناطق. وبمعنى آخر، فإننا نعرض التقدیرات الخاصة 
بمنطقة شرق آسیا والمحیط الھادئ على الرغم من عدم وجود 

بیانات للصین، ذلك ألن الصین لیست ضمن البلدان ذات 
األولویة للبرامج على المستوى الُقطري.  

انخفاض الوزن عند الوالدة: لم یتم تحدیث البیانات منذ 
تشرین األول/ أكتوبر 2014 نظرًا للعمل الجاري على 
منھجیة جمع البیانات ولتعدیل أسلوب التحلیل للتقدیرات 

الواردة من استقصاءات األسر المعیشیة، حیث یوجد عدد 
كبیر من األطفال ال یتم تحدید وزنھم. ویجري حالیًا تطبیق 
أسالیب جدیدة للخروج بتقدیرات من خالل عملیة مشتركة 
بین الوكاالت، وستتوفر بیانات محّدثة في اإلصدار المقبل 

من تقریر حالة أطفال العالم.

الملح المدعوم بالیود: تغّیر تعریف المؤشر المعروض 
في ھذا التقریر عما كان علیھ سابقًا عندما كان یتعلق 

باستھالك األسر المعیشیة على نحو كاٍف للملح المدعوم 
بالیود. وبات التعریف یتعلق حالیًا بالملح الذي یحتوي 

على أيِّ من مركبات الیود، وبالتالي فإن تقدیرات 
متوسطات االنتشار للمناطق وللعالم غیر قابلة للمقارنة مع 

المتوسطات المنشورة في اإلصدارات السابقة من تقریر 
حالة أطفال العالم.  

الجدول 3 – الصحة 
المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة: تأتي 

التقدیرات الخاصة بمیاه الشرب والصرف الصحي 
والنظافة الصحیة والواردة في ھذا التقریر من برنامج 

الرصد المشترك بین منظمة الصحة العالمیة والیونیسف 
إلمدادات المیاه والمرافق الصحیة (JMP). یمكن االطالع 
على تفاصیل كاملة حول منھجیة برنامج الرصد المشترك 

 .www.washdata.org على الموقع اإللكتروني
وَتصُدر تقدیرات جدیدة مرة كل سنتین، وھي تحل محل 

جمیع التقدیرات السابقة وال ینبغي مقارنتھا معھا.

التحصین ضد األمراض: یعرض ھذا التقریر تقدیرات 
منظمة الصحة العالمیة ومنظمة الیونیسف للتغطیة 

التحصینیة من األمراض على المستوى الوطني. ومنذ عام 
2000، یجري تحدیث ھذه التقدیرات مرة واحدة سنویًا 

في شھر تموز/ یولیو، وذلك بعد عملیة تشاوریة یجري في 
إطارھا تزوید البلدان بمسودات تقاریر لمراجعتھا والتعلیق 

علیھا. وبما أن النظام یدمج بیانات عملیة جدیدة، فإن كل 
تنقیح سنوي ینسخ إصدارات البیانات التي تسبقھ، وال 

تكون مستویات التغطیة المأخوذة من تنقیحات سابقة قابلة 
للمقارنة. ویمكن االطالع على شرح تفصیلي للعملیة 

data.unicef.org/topic/ :على الموقع اإللكتروني
 .child-health/immunization

ُتحسب متوسطات المناطق للمستضدات على النحو التالي:

بالنسبة إلى اللقاح ضد السل، تقتصر متوسطات • 
المناطق على البلدان التي یشتمل برنامج التحصین 
الوطني االعتیادي فیھا على اللقاح المضاد للسل. 

بالنسبة إلى لقاحات المطعوم الثالثي (الخناق والشاھوق • 
والكزاز)، وشلل األطفال، والحصبة، والتھاب الكبد 

B، والنزلة الترفیة من نوع باء، وروتافیروس، تشمل 
متوسطات البلدان جمیع البلدان، إذ أصدرت منظمة 

الصحة العالمیة توصیة شاملة بشأنھا. 
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بالنسبة إلى الحمایة عند الوالدة من الكزاز، تقتصر • 
متوسطات المناطق على البلدان التي یكون فیھا كزاز 

األمھات والموالید مستوطنًا. 

الجدول 4 – فیروس نقص المناعة البشریة/ متالزمة 
نقص المناعة المكتسب (اإلیدز) 

أصدر برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص 
المناعة البشریة/ اإلیدز (البرنامج المشترك لإلیدز) في عام 

2017 تقدیرات جدیدة لمعدالت انتشار فیروس نقص المناعة 
البشریة ولمرض اإلیدز على المستوى العالمي والدول والمناطق 
لعام 2016، وھي تعكس أحدث التقدیرات الوبائیة، إضافًة إلى 
بیانات تغطیة العالجات المضادة للفیروسات العكوسة للبالغین 

واألطفال، ومنع انتقال اإلصابة بالفیروس من األم للطفل. 
وتستند التقدیرات إلى أحدث االكتشافات العلمیة المتوفرة وإلى 
المبادئ التوجیھیة لبرامج منظمة الصحة العالمیة، والتي أدت 

إلى تحسینات بشأن افتراضات احتمالیة انتقال اإلصابة من األم 
للطفل، وتحسینات في معدل الخصوبة بین النساء بحسب العمر، 

وفي الحالة الَمصلیة المتعلقة بفیروس نقص المناعة البشریة، 
وفي صافي معدالت بقاء الطفل على قید الحیاة بالنسبة لألطفال 

المصابین بالفیروس، وجوانب أخرى. عالوة على ذلك، یتضمن 
الجدول البیانات األحدث واألكثر موثوقیة المتوفرة من المسوحات 
السكانیة وإحصاءات خدمات البرنامج المشترك لإلیدز. واستنادًا 
إلى ھذه المنھجیة المحسنة، أعد البرنامج المشترك لإلیدز وبأثر 

رجعي تقدیرات جدیدة لمدى انتشار فیروس نقص المناعة 
البشریة، وعدد األشخاص المصابین بفیروس المناعة البشریة 

وتحدید األفراد الذین یحتاجون إلى العالج، وحاالت الوفاة 
المرتبطة بمرض اإلیدز، ولإلصابات الجدیدة بالفیروس، ولعدد 
األطفال الذین توفى آباؤھم وأمھاتھم نتیجًة لجمیع األسباب، بما 

فیھا اإلیدز على مدى السنوات السابقة. 

وینبغي استعمال التقدیرات الجدیدة فقط لغایات تحلیل 
االتجاھات، إذ أن أرقام المناطق والعالم المنشورة في تقریر 
حالة أطفال العالم غیر قابلة للمقارنة مع التقدیرات المنشورة 

سابقًا. التقدیرات الجدیدة الواردة في ھذا الجدول بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة ومتالزمة نقص المناعة المكتسب 

data. (اإلیدز) متوفرة أیضًا على الموقعین اإللكترونیین
 .http://www.aidsinfoonline.org و unicef.org

ویمكن االطالع على مزید من المعلومات حول تقدیرات انتشار 
فیروس نقص المناعة البشریة ومتالزمة نقص المناعة المكتسب 
(اإلیدز)، ومنھجیة التوصل إلى تلك التقدیرات وتحدیثاتھا، على 

 .http://www.unaids.org الموقع اإللكتروني

جرى تعدیل المؤشرات المشمولة في الجدول 4 عما كان 
مستخدمًا في اإلصدارات السابقة من تقریر حالة أطفال 

العالم، كي تعكس على نحو أفضل التقدم في البرامج 

والسیاسات الحالیة المعنیة بفیروس نقص المناعة البشریة/ 
متالزمة نقص المناعة المكتسب (اإلیدز).  

الجدول 7 – النساء 
نسبة الوفیات النفاسیة (معّدلة): یعرض الجدول النسب 

‘المعّدلة’ للوفیات النفاسیة لعام 2015، حسبما نشرھا الفریق 
المشترك بین الوكاالت المعني بتقدیر وفیات األمومة (فریق 

وفیات األمومة)، والذي یتألف من منظمة الصحة العالمیة 
والیونیسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي 

وشعبة السكان باألمم المتحدة، وبمشاركة خبراء فنیین 
مستقلین. وقد استخدم فریق وفیات األمومة نھجًا مزدوجًا 

الستخالص ھذه التقدیرات: إجراء تعدیالت لتصویب أخطاء 
التصنیف ونقص اإلبالغ في التقدیرات القائمة بشأن الوفیات 
النفاسیة، وذلك من أنظمة التسجیل المدني، واستخدام نماذج 
إلنتاج تقدیرات من البلدان التي تفتقر إلى تقدیرات موثوقة 
على المستوى الوطني للوفیات النفاسیة. وال ینبغي مقارنة 

ھذه التقدیرات ‘المعّدلة’ مع التقدیرات السابقة المشتركة بین 
الوكاالت. ویمكن االطالع على التقریر الكامل –مع تقدیرات 

كاملة على مستوى البلدان والمناطق للسنوات 1990، و 
1995، و 2000، و 2005، و 2010، و 2015، 

إضافًة إلى تفاصیل حول منھجیة احتساب التقدیرات– وذلك 
data.unicef.org/topic/ :على الموقع اإللكتروني

 .maternal-health/maternal- mortality

الطلب على وسائل تنظیم األسرة الُملّبى بوسائل حدیثة: 
ُأضیف ھذا المؤشر لیحل محل النسبة المئویة النتشار 

موانع الحمل.

الجدول 8 – حمایة الطفل 
تسجیل الموالید: جرت تغییرات على تعریف تسجیل 

الموالید من الجولتین الثانیة والثالثة للمسح العنقودي متعدد 
المؤشرات إلى الجولة الرابعة من المسح. وُبغیة إتاحة 

المقارنة مع الجوالت الالحقة ُأعید احتساب بیانات تسجیل 
الموالید من الجولتین الثانیة والثالثة وفقًا لتعریف المؤشر 
المعتمد في الجولة الرابعة. وبالتالي، فإن البیانات المعاد 

احتسابھا والمعروضة ھنا قد تختلف عن التقدیرات الواردة 
في التقاریر الوطنیة للجولتین الثانیة والثالثة. 

عمالة األطفال: تتفاوت معدالت انتشار عمالة األطفال 
المعروضة في الجدول تفاوتًا كبیرًا بین البلدان نظرًا 

لالختالفات الكبیرة في منھجیة االستقصاءات، ومحتوى 
االستبیانات، والتعریفات الوطنیة والعتبة المستخدمة 

لتحدید انتشار عمالة األطفال. ولم یقم سوى عدد محدود 
من البلدان بإنتاج بیانات حول انتشار عمالة األطفال 

استنادًا إلى المعاییر والتصنیفات الدولیة. وأعیدت عملیة 
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حساب الجولة الرابعة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات 
(2012-2009) المشمولة في الجدول وفقًا لتعریف 

المؤشر المستخدم في الجولة الثالثة من المسح العنقودي 
متعدد المؤشرات، وذلك لضمان قابلیة البیانات للمقارنة 

عبر البلدان. وقد ُصنفت أنشطة جلب المیاه وجمع الحطب، 
ضمن ھذا التعریف، كأعمال منزلیة أسریة بدًال من 

تصنیفھا كنشاط اقتصادي. وبمقتضى ھذا النھج، ُیعتبر 
الطفل من الفئة العمریة 5-14 سنة منخرطًا في عمالة 

األطفال إذا قام بجلب المیاه وجمع الحطب لمدة 28 ساعة 
على األقل في األسبوع.

تشویھ األعضاء التناسلیة لألناث: أعید حساب البیانات 
حول انتشار تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث بین الفتیات 

من الفئة العمریة 0-14 سنة، وذلك ألسباب فنیة، وقد 
تختلف عن البیانات المعروضة في االستقصاء الدیمغرافي 
والصحي األصلي وفي التقاریر الُقطریة للمسح العنقودي 
متعدد المؤشرات. وللحصول على مزید من المعلومات، 

یرجى االطالع على التقریر ”ختان اإلناث/ تشویھ أو بتر 
األعضاء التناسلیة األنثویة: نظرة إحصائیة واستكشاف 
لدینامیات التغّیر“، الیونیسف، نیویورك، 2013. تستند 

تقدیرات المناطق النتشار تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث 
ومواقف الجمھور إزاء ھذه الممارسة، إلى البیانات 

المتوفرة من البلدان المشاركة والتي لدیھا بیانات وطنیة 
تمثیلیة، وبالتالي فإن التقدیرات تعكس الوضع بین الناس 

الذین یعیشون في ھذه البلدان المتأثرة ضمن المنطقة، 
ولیس المنطقة ككل، فثمة بلدان في كل منطقة ال توجد فیھا 

ھذه الممارسة.

التأدیب العنیف: احُتسبت التقدیرات المستخدمة في 
إصدارات الیونیسف وفي التقاریر الُقطریة للمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات الصادرة قبل عام 2010 
باستخدام أوزان ترجیحیة لألسر المعیشیة، ولم تأخذ ھذه 

األوزان باعتبارھا أسلوب اختیار األطفال الذي یجري 
في المرحلة األخیرة لتطبیق نموذج تأدیب األطفال ضمن 

المسوح العنقودیة متعددة المؤشرات (اختیار عشوائي 
لطفل واحد من الفئة العمریة 2-14 سنة ُبغیة تطبیق 

نموذج تأدیب األطفال). وفي كانون الثاني/ ینایر، تقرر أنھ 
یمكن إنتاج تقدیرات أدق باستخدام وزن ترجیحي لألسر 

المعیشیة یأخذ باالعتبار االختیار الذي یجري في المرحلة 

األخیرة. وقد أعید حساب بیانات الجولة الثالثة للمسح 
العنقودي متعدد المؤشرات باستخدام ھذا النھج.  

الجدول 12 – النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
دعم التعلم من جانب اآلباء: تشیر البیانات من الجولتین 

الثالثة والرابعة للمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات 
إلى انھماك اآلباء في نشاط واحد أو أكثر لتعزیز التعلم 
واالستعداد للمدرسة، في حین جرى تغییر التعریف في 

الجولة الخامسة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لیعكس 
انھماك اآلباء في أربعة أنشطة أو أكثر. وبالتالي، فإن 

التقدیرات حول دعم اآلباء للتعلم ضمن الجولتین الثالثة 
والرابعة تقل عن التقدیرات المستندة إلى نتائج الجولة 

الخامسة. 

األطفال المتروكون تحت إشراف غیر كاٍف: كان یشار إلى 
ھذا المؤشر سابقًا باسم ”األطفال المتروكون تحت رعایة 

غیر كافیة“، ولكن أعیدت تسمیتھ كي یعكس على نحو أدق 
طبیعة عوامل البنیة الكامنة لھذا اإلشراف.

الجدول 13 – المؤشرات االقتصادیة
ُأضیف مؤشر المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر األطفال 
في العامین 2016 و 2017 كي یعكس ھدف التنمیة 
المستدامة 1، الغایة 1.2 التي تتضمن التزامًا صریحًا 
بتقلیص الفقر بین األطفال. ویقیس ھذا المؤشر ”نسبة 
األطفال من الفئة العمریة 0-17 سنة الذین یعیشون 

في أسر معیشیة تحصل على مستوى دخل أو استھالك 
یقل عن خط الفقر الوطني الذي تحدده الحكومة“. وتأتي 

البیانات من مصادر حكومیة رسمیة من قبیل جداول مكتب 
اإلحصاءات، واالستقصاءات الوطنیة لألسر المعیشیة، 

وتقاریر الفقر، ومن قواعد البیانات اإلقلیمیة الرسمیة من 
قبیل البیانات التي یجمعھا المكتب اإلحصائي لالتحاد 

األوروبي. وتجدر مالحظة أن المنھجیة المستخدمة لحساب 
انتشار الفقر على المستوى الوطني تختلف باختالف 

البلدان. فعلى سبیل المثال، تستخدم بعض البلدان مستوى 
الدخل في حین تستخدم بلدان أخرى مستوى االستھالك، 

ویستخدم بعضھا خط الفقر المطلق في حین یستخدم 
بعضھا اآلخر خط فقر نسبي. وبالتالي، ینبغي استخدام 

المعدالت الوطنیة لفقر األطفال في رصد التقدم المحرز، 
ولكن ال ینبغي استخدامھا للمقارنة بین البلدان أو لترتیبھا. 
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الوالدة

تعداد السكان 
اإلجمالي (باآلالف)

الوالدات السنویة 
(باآلالف)

الوفیات السنویة 
لألطفال دون 
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متوسط   العمر 
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المعدل اإلجمالي 
لإللمام بالقراءة 
والكتابة (%)

النسبة الصافیة 
لالنتظام بالمدارس 

االبتدائیة (%)

2011−2016*2011−2016*1990201620162016201620162016إناثذكور19902016

142228971873143,9651,8521471100x97االتحاد الروسي

1421789714749,2709217790x93اإلمارات العربیة المتحدة

126291112102610643,8477548779899األرجنتین

95371819173015119,4562434749889األردن

1422388720731,4252107795x96البحرین

1066415161453148207,6532,96645769293البرازیل

16415443123210,372830819498البرتغال

–1531867516553,5173307797البوسنة والھرسك

16417444154262970779893الجبل األسود

784925272441221640,606949247675x97الجزائر

––17912343103210,611109079الجمھوریة التشیكیة

686031342846262110,6492167749287الجمھوریة الدومینیكیة

95371819163014918,43042777081x67الجمھوریة العربیة السوریة

98–16494547435,71259081الدانمرك

10660151713461386,3451182748891السلفادور

4814047514372342115,41254225674371السنغال

2913165706082452939,5791,29083645454السودان

99–17973336229,838119082السوید

––1181133139126109833914,3186097956الصومال

–131541011942951,403,50017,0351687695xالصین

685431342842261837,2031,21238704492xالعراق

7458273024412213103,3202,38664699696الفلبین

1914380857489532423,439842665871x92الكامیرون

–––––1––––––––الكرسي الرسولي

40915458495939215,1261769657991الكونغو

1421889815744,053651759693الكویت

748027302463231835,27770919766998المغرب

1064615161337138127,5402,33034779495المكسیك

118451314123611732,2766268759498المملكة العربیة السعودیة

100–164945484365,789805382المملكة المتحدة

100–17993327225,25562082النرویج

––164104438328,71283082النمسا

11329919587133512620,67396786601562النیجر

531264342448835251,324,17125,2441,081696992الھند

94–15111776964322,1804,0032679الوالیات المتحدة

100–1796333521127,7491,053384الیابان

85–3812655595188432727,5848674865الیمن

1641144493211,184940819796الیونان

352035864531214128102,4033,2301876539x86إثیوبیا

511514549399333184,95516076565x39إریتریا

179934373246,3484151839899إسبانیا

1791833314211,3121407810095إستونیا

97–1641244310328,192167183إسرائیل

855721231844181116,3853317769492إكوادور

7684262923622214261,1154,991131699590إندونیسیا

1791034383259,4304952839997إیطالیا

68953134287527189,72517657210094أذربیجان

11850131512421272,9254017510096أرمینیا

97–164944383224,126311183أسترالیا

–25177707466120534034,6561,143806432أفغانستان

11440141512351262,926350789796ألبانیا

99–164944473281,915711381ألمانیا

133269982554101207699x87أنتیغوا وبربودا

–100–0–179933372177أندورا

17221838876131552928,8131,18196626684أنغوال

–––––15––––––––أنغویال

13323910821853,444490779994أوروغواي

807224272159211431,447663167110095أوزبكستان

43175535848104382141,4881,71590607094أوغندا

133199108178544,43947947210096أوكرانیا

95–16494438324,72669081آیرلندا

99–19262225213324083آیسلندا

40885459506442248,085221126657x86بابوا غینیا الجدیدة

الجدول 1. المؤشرات األساسیة
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2011−2016*2011−2016*1990201620162016201620162016إناثذكور19902016

88472022183717116,7251403739589باراغواي

201397982751066446193,2035,439424665774باكستان

9780–0–100361618143114822باالو

91–12318121311161182853076بربادوس

–13113101191094423707796بروني دار السالم

99–1641044483211,358129181بلجیكا

1421888715747,131671759893بلغاریا

96–106391516133213103678070بلیز

621443437321002820162,9523,110106727391xبنغالدیش

100311618152614104,0347917894x93بنما

71789810293107633110,87239738613396بنن

66128323629902718798150705786بوتان

56544144374233262,2505326781x91بوتسوانا

1619985898099532618,64671660603569بوركینا فاسو

23170727766103482410,52443731576294بوروندي

96–15717554154338,224365278بولندا

106801517145712831,7746159759494بیرو

1641544312329,480114073100x95بیالورس

123381214113111768,8647269759391تایالند

––44865160427043225,663144768تركمانستان

118741313125611779,5121,29416769694تركیا

95x–92301920172617131,36519071ترینیداد وتوباغو

2211127133121111753514,45361577532279تشاد

211457682708951267,60625619606495توغو

84––0–785725282344211711توفالو

–––––1––––––––توكیالو

114571415124412811,4032103767999تونس

100221615181914710730739988تونغا

4617550544613242221,2694426958x96تیمور-لیشتي

106301517132513112,8814817680x92xجامایكا

98x–1262411111020963916076جزر البھاما

22126737868885533796262644979جزر القمر

–––––35––––––––جزر تركس وكایكوس

7638262823312210599170717771جزر سلیمان

–––––31––––––––جزر فرجن البریطانیة

95––0–14224897217417جزر كوك

9877–0–595135393140291653جزر مارشال

81849410187118722978,7363,269304607735xجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

1065715161544131080,2771,35520768599جمھوریة إیران اإلسالمیة

317412413011711489424,595166205237x71جمھوریة أفریقیا الوسطى

36179576053108402255,5722,087117667880جمھوریة تنزانیا المتحدة

1003016181525141031,56860210759790جمھوریة فنزویال البولیفاریة

98–17916343143250,792449282جمھوریة كوریا

94x–884320221833151125,369350772جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

3116264705811149296,75816310675893جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

12337121311341182,0812307696x91جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

100331618142714124,060431729987جمھوریة مولدوفا

11256919685152593812,231431385727x31جنوب السودان

535743483945341256,0151,17651639483xجنوب أفریقیا

1264711129401073,9255517310099جورجیا

53–3111864705891543394222162جیبوتي

5812437403385301910,8882539699288دولة بولیفیا المتعددة القومیات

92451921183617114,7911503739790دولة فلسطین

93x––0–621734363114312474دومینیكا

5715139423593291711,91837014676895رواندا

133319108258419,7781922759987رومانیا

33182636858110442316,591620396283x87زامبیا

377556625150402316,15053530618986زمبابوي

98311719162615919550759996ساموا

6210534373067261520070679095سان تومي وبرینسیبي

93––0–17911333103133سان مارینو

94–98241718152015101102073سانت فنسنت وجزر غرینادین

78––0–133329108268655سانت كیتس ونیفس

93x–11821131512181291782075سانت لوسیا

الجدول 1. المؤشرات األساسیة
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االبتدائیة (%)

2011−2016*2011−2016*1990201620162016201620162016إناثذكور19902016

133219109188520,79832337591x99سري النكا

––1531566513535,44457077سلوفاكیا

98–192102329212,07821081سلوفینیا

–17983336215,6225008397سنغافورة

25667076655052211,3433935883x80سوازیلند

8846202218401811558100719393سورینام

93–16484447438,40286083سویسرا

426211412010615683337,39625829523299سیرالیون

114171416131412994207494x95سیشیل

14219898167517,9102392809694شیلي

1532866524548,820941759996صربیا

531074348388437208,735251117199x98طاجیكستان

1263911121032954,425811779395ُعمان

–48924752436034221,9805836682غابون

291686570618242282,039795614275غامبیا

3412759645380412728,207870516371x87غانا

96–10022161715181481072074غرینادا

728229312660241416,58241712738185غواتیماال

6660323728462720773161678681غیانا

14235899484139582512,39644239603276غینیا

1521988968013058381,816666574668xغینیا-بیساو

1119191978412966321,2214145888x56غینیا االستوائیة

7336283025292312270707274x86فانواتو

99–164944473264,721766383فرنسا

100–19272326215,50359081فنلندا

98–82282224202419989918070فیجي

825122251837171294,5691,582347694x98فییت نام

1791133210211,170130819997قبرص

1332199818742,570250789892قطر

85652124195419125,95615237199x89قیرغیزستان

8563212319481810540110738797كابو فیردي

126521113104410617,988385470100x87كازاخستان

1571355411434,213390789989كرواتیا

6811631342785261615,762368116974x95كمبودیا

99–157855574336,290387282كندا

15313665114211,47612518010092كوبا

101519210182104663723,69685878544479كوت دیفوار

13317910814864,857701809796كوستاریكا

106351517142913948,65374611749491كولومبیا

95–40965459496942231143066كیریباس

479849534563362348,4621,50474677985كینیا

1571755413421,9712007510096التفیا

1423388827756,0078618091x82لبنان

93–19292327225766082لكسمبرغ

2725867726217251234,614157106343x38لیبریا

––11842131412361176,293127272لیبیا

1571556512432,9083107510098لیتوانیا

94––––38––––––––لیختنشتاین

89194101867372392,204616547780لیسوتو

15111776106542940819398مالطة

5254111115105130683617,99575882583356مالي

14217898147431,18752447593x98مالیزیا

5016046514297341924,89581237667277xمدغشقر

818623242263191395,6892,54157717598مصر

38232556050137392318,09265336636297xمالوي

13394998687542880779995ملدیف

951091821147715103,0277316998x97منغولیا

181178188747154344,301145126346x79موریتانیا

11423141512201281,262130759396موریشیوس

24248717667165532728,8291,105785851x89موزامبیق

–––0–179834363238موناكو

92x––––5––––––––مونتسیرات

4411651554682402552,88594448677695میانمار

الجدول 1. المؤشرات األساسیة
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البلدان 
والمناطق

مرتبة وفیات 
األطفال دون 
سن الخامسة

معدالت وفیات 
األطفال دون سن 

الخامسة

معدل وفیات األطفال 
دون سن الخامسة 

(حسب الجنس)
2016

معدل وفیات الرضع 
(دون السنة)

معدل وفیات 
حدیثي 
الوالدة

تعداد السكان 
اإلجمالي (باآلالف)

الوالدات السنویة 
(باآلالف)

الوفیات السنویة 
لألطفال دون 

الخامسة (باآلالف)

متوسط   العمر 
المتوقع عند 

الوالدة (بالسنوات)

المعدل اإلجمالي 
لإللمام بالقراءة 
والكتابة (%)

النسبة الصافیة 
لالنتظام بالمدارس 

االبتدائیة (%)

2011−2016*2011−2016*1990201620162016201620162016إناثذكور19902016

51714549414832182,480723648890نامیبیا

86––0–595835383145292211ناورو

5914135373298282128,98357320706097نیبال

6213104110981266734185,9907,1417335351x64xنیجیریا

8868202217511796,15012127578x97xنیكاراغوا

99–157115659534,66162082نیوزیلندا

–––0–82142225201219122نیوي

–27145677361100512510,847263176349xھایتي

92581921174516109,1131984748993ھندوراس

91–1571756515439,75388076ھنغاریا

98–164844373316,987179182ھولندا

84–65553337304328171052069والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
**94–57161815431482,291,49231,39351075–شرق آسیا والمحیط الھادئ

96–31101192585908,16111,08710777–أوروبا وآسیا الوسطى

4714161338137416,9146,13988739894–أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

98–11444932491,2474,9481981–أوروبا الغربیة

5518191644159633,77310,749187769493–أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

66242622502014435,2259,953237747894–الشرق األوسط وشمال أفریقیا

94–11676964358,4694,3892880–أمریكا الشمالیة

1294848489239281,765,98935,8531,713696890–جنوب آسیا

18178847310853281,034,15337,0382,860606580–أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

1646166561014325542,20618,2031,104637582–شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

––19995101891166331491,94718,8351,75657–غرب ووسط أفریقیا

1766873631094826979,38831,1632,101646381–أقل البلدان نموًا

**934143396531197,427,263140,4625,642727890–العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.
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معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة — احتمال الوفاة في الفترة ما 
بین والدة الطفل وبلوغھ سن الخامسة تمامًا، معبًّرا عنھ بعدد الوفیات 

من كل 1,000 مولود حي.
معدل وفیات الرّضع — احتمال الوفاة في الفترة ما بین الوالدة وإتمام سنة 

واحدة من العمر، معبًّرا عنھ بعدد الوفیات من كل 1,000 مولود حي.
معدل وفیات حدیثي الوالدة — احتمال الوفاة خالل أول 28 یومًا یتمھا 
المولود من حیاتھ، معبًّرا عنھ بعدد الوفیات من كل 1,000 مولود حي.

العمر المتوقع عند الوالدة — عدد السنوات التي یمكن أن یعیشھا 
الموالید الجدد إذا ما تعّرضوا أثناء حیاتھم لمخاطر الوفاة السائدة في 

وقت والدتھم بالنسبة إلى عینة إحصائیة ممثلة للسكان.
المعدل اإلجمالي لإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار — نسبة 

األشخاص في سن الخامسة عشرة فأكبر من السكان الذین یستطیعون 
القراءة والكتابة ویمكنھم فھم نص قصیر وبسیط في حیاتھم الیومیة.

نسبة االلتحاق الصافیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال الملتحقین 
بالمدارس االبتدائیة أو الثانویة، ممن بلغوا السن المحددة رسمیًا لاللتحاق 

بالمدارس االبتدائیة، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من مجموع األطفال في 
السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة. ونظرًا لشمول 

األطفال ممن بلغوا سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائیة ولكنھم ملتحقون 
بمدارس ثانویة، یمكن اإلشارة إلى ھذا المؤشر بوصفھ نسبة االلتحاق 

الصافیة المعدلة بالمدارس االبتدائیة.

معدل وفیات األطفال دون سن الخامسة، 
والُرّضع وحدیثي الوالدة — الفریق المشترك 

بین الوكاالت المعني بتقدیر وفیات األطفال 
(الیونیسف، منظمة الصحة العالمیة، شعبة 

السكان باألمم المتحدة، والبنك الدولي).
مجموع السكان والوالدات — شعبة السكان 

باألمم المتحدة.

وفیات األطفال دون سن الخامسة — الفریق 
المشترك بین الوكاالت المعني بتقدیر وفیات 
األطفال (الیونیسف، منظمة الصحة العالمیة، 
شعبة السكان باألمم المتحدة، والبنك الدولي).
العمر المتوقع عند الوالدة – شعبة السكان 

باألمم المتحدة.
المعدل اإلجمالي لإللمام بالقراءة والكتابة لدى 
الكبار ونسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائیة — 

معھد الیونسكو لإلحصاء.

البیانات غیر متوفرة.  –

تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر   x

تلك المحددة في عنوان العمود. وال تدخل 
ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 

والمتوسطات العالمیة، باستثناء بیانات 
الفترة 2005–2006 من الھند. التقدیرات 

من سنوات البیانات قبل عام 2000 غیر 
معروضة.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا   *

البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 
العمود.

باستثناء الصین.  **

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة:تعریفات المؤشرات:
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البلدان 
والمناطق

انخفاض الوزن 
عند الوالدة 

U(%)

البدء المبكر 
بالرضاعة 
الطبیعیة 

(%)

الرضاعة 
الطبیعیة 

الخالصة دون 
6 أشھر 

(%)

البدء في تلقي 
األغذیة الصلبة 
أو شبھ الصلبة 
أو اللینة (6–
8 أشھر) (%)

الحد األدنى 
الغذائي المقبول 
(6–23 شھرًا) 

(%)

االستمرار 
في الرضاعة 
الطبیعة حتى 
سن الثانیة 

(%)

الھزال 
(%)

بدانة 
(%)

الھزال 
التغذیة التكمیلیة (%)

بفیتامین 'أ'، 
 Δ التغطیة الكاملة

(%)

استھالك األسر 
المعیشیة للملح 
المدعم بالیود 

(%) θمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθشدید

*2016–2011*2016–2011*2016–20112015*2016–2011

–––––––––––6االتحاد الروسي

–––––––––––6xاإلمارات العربیة المتحدة

––298x10x1x0x–7533393األرجنتین

13x19239233138521–88x, ybاألردن

–––––––––––10البحرین

943x39x94x–26x7x7x2x0x–98x, Sالبرازیل

–––––––––––9البرتغال

––1291722–5421971البوسنة والھرسك

––92231 95669 17 514الجبل األسود

6x36 26 28–27 12 12 4 1–81Sالجزائر

––3x4x5x1x–––––8الجمھوریة التشیكیة

11x385 8145127821–30x, Sالجمھوریة الدومینیكیة

––10x46x43x––25x28x18x12x6xالجمھوریة العربیة السوریة

–––––––––––5الدانمرك

––0 2 6 14 906757 47 942السلفادور

1931336310481717129�57Sالسنغال

695551154938316572α34S–السودان

–––––––––––5السوید

23x5x16x–27x25x3x15x5x33α7x, S–الصومال

41x2160x–9x8 7x2 1x–96yb–الصین

55S–23231274–13432036العراق

21x50 34x90x–41 3347272α52ybالفلبین

11x31288317193275199α86Sالكامیرون

––––––––––––الكرسي الرسولي

13x2533 84611 21 6 8 399α90Sالكونغو

––5631–––––8الكویت

–15x3028 86x–25 15 11 2 1–αالمغرب

–α–9513182532412510المكسیك

––9x6x12x5x–––––9المملكة العربیة السعودیة

–––––––––––7المملكة المتحدة

–––––––––––5xالنرویج

–––––––––––7النمسا

27x5323–65042310299α59Sالنیجر

28x42 55 52106738 2x21 853α93yaالھند

––8x–24–––2610الوالیات المتحدة

––7x2x2x0x–––––10الیابان

32x53 10 691545 47 2 16 58α49Sالیمن

–––––––––––10الیونان

20x73586077638310374α86Sإثیوبیا

14x93x69x40x–73x50x2x15x4x51α72x, Sإریتریا

–––––––––––8إسبانیا

–––––––––––5إستونیا

–––––––––––8إسرائیل

––95540x74–19 25821إكوادور

9x4942913755361214782α92ybإندونیسیا

–––––––––––7xإیطالیا

10x20 12 772216x18133196α,w94ybأذربیجان

8x41x4590x242291442–99Sأرمینیا

––6x–––––2x8x0x0xأسترالیا

41510498α57S 4143611659–أفغانستان

43x39x78x–31x23x23x9x6x–91x, S–ألبانیا

––1x4x1x0x–––––7ألمانیا

–––––––––––6أنتیغوا وبربودا

––––––––––––أندورا

12x4838–13423835114α82Sأنغوال

––––––––––––أنغویال

––11710––––877أوروغواي

5x67x26x47x–38x20x13x5x2x98α82x, Sأوزبكستان

α92S–12536667144329441أوغندا

4x27x0x4x–36S 22–43 56620أوكرانیا

–––––––––––5آیرلندا

–––––––––––4آیسلندا

–11x–56x––72x50 14 14 7–αبابوا غینیا الجدیدة
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البلدان 
والمناطق

انخفاض الوزن 
عند الوالدة 

U(%)

البدء المبكر 
بالرضاعة 
الطبیعیة 

(%)

الرضاعة 
الطبیعیة 

الخالصة دون 
6 أشھر 

(%)

البدء في تلقي 
األغذیة الصلبة 
أو شبھ الصلبة 
أو اللینة (6–
8 أشھر) (%)

الحد األدنى 
الغذائي المقبول 
(6–23 شھرًا) 

(%)

االستمرار 
في الرضاعة 
الطبیعة حتى 
سن الثانیة 

(%)

الھزال 
(%)

بدانة 
(%)

الھزال 
التغذیة التكمیلیة (%)

بفیتامین 'أ'، 
 Δ التغطیة الكاملة

(%)

استھالك األسر 
المعیشیة للملح 
المدعم بالیود 

(%) θمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθشدید

*2016–2011*2016–2011*2016–20112015*2016–2011

6x47x24x––14x11 12 3 0–93ybباراغواي

32x1838 661556 45511398α69yaباكستان

–––––––––––7xباالو

124020p–––8 12 7 2–37Sبربادوس

––20x8x3x0x–––––12بروني دار السالم

–––––––––––7xبلجیكا

9x14x3x1x–92ya–––––9بلغاریا

85–3515721–11683379بلیز

22x5155652387 36114399α69yaبنغالدیش

––19x–1x0x 34 –8472261بنما

15x47417314463425195α69بنن

–10x785187–6134x8x6x2x–αبوتان

13x40x20x––6x31x11x7x3x57α83x, Sبوتسوانا

14x4250593802718199α92x, Sبوركینا فاسو

13x74x8370x10815615171α87x, Sبوروندي

–––––––––––6بولندا

75568785355y14710–90Sبیرو

––5x10x2x1x 12–64 55319بیالورس

11x402385561611851–85تایالند

α100S–1 4 6 12 827720 59 573تركمانستان

11x50 30 75–34 101120–85x, Sتركیا

1241x13x83x–22x5x5x5x1x–53x, Sترینیداد وتوباغو

20x2305966540313485α77Sتشاد

11x6158671261282726α77Sتوغو

––6x15x35x––51x10x6x3x1xتوفالو

––––––––––––توكیالو

––2 3 14 10 19–27 7409تونس

––3081752––7952–تونغا

12x936297183950211261α76x, Sتیمور-لیشتي

––1x 4 9 6 31–55 116524جامایكا

–––––––––––12جزر البھاما

25x3412 816 57 32 11 11 412α82Sجزر القمر

––––––––––––جزر تركس وكایكوس

––13x75x74x––67x32 4 8 3جزر سلیمان

––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

––––––––––––جزر كوك

–18x73x31x––53x– – – ––αجزر مارشال

10x5248798664348394α82Sجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

––1 4 – 7 51–76 86953جمھوریة إیران اإلسالمیة

14x44x34x59x–32x41 2 7 2x3α77Sجمھوریة أفریقیا الوسطى

8x5159929433445187α76Sجمھوریة تنزانیا المتحدة

–––13x6x4x–––––9جمھوریة فنزویال البولیفاریة

––4x–––––3710جمھوریة كوریا

–6x2869 66–2228 0x4 199αجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

288α80S 6 2 44 40–52 153940جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

––1351220–6212341جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

58S–1 2 5 6 12–62 66136جمھوریة مولدوفا

48x45x21x–38x31x6x23x10x–α60x–جنوب السودان

–61x32–231327 13 3 1–α –جنوب أفریقیا

––76955x85x–17x11x20x2x1xجورجیا

10x55x1x35x–18x34 8 22 972α4x, Sجیبوتي

6x786483x–40x18 9x2 1–α85x, Sدولة بولیفیا المتعددة القومیات

9x4139 904212 7 8 1 0–88Sدولة فلسطین

–––––––––––11دومینیكا

7x81875719873782196α91Sرواندا

––812x16x–––13x8x4x1xرومانیا

11x66 73 821142 40 6 6 3–α88Sزامبیا

142763145α93S 115848918زمبابوي

10x88x51x––74x5541–96Sساموا

10x38 74 742224 17 2 4 142α91Sسان تومي وبرینسیبي

–––––––––––10سان مارینو

–––––––––––11سانت فنسنت وجزر غرینادین

–––––––––––10سانت كیتس ونیفس
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البلدان 
والمناطق

انخفاض الوزن 
عند الوالدة 

U(%)

البدء المبكر 
بالرضاعة 
الطبیعیة 

(%)

الرضاعة 
الطبیعیة 

الخالصة دون 
6 أشھر 

(%)

البدء في تلقي 
األغذیة الصلبة 
أو شبھ الصلبة 
أو اللینة (6–
8 أشھر) (%)

الحد األدنى 
الغذائي المقبول 
(6–23 شھرًا) 

(%)

االستمرار 
في الرضاعة 
الطبیعة حتى 
سن الثانیة 

(%)

الھزال 
(%)

بدانة 
(%)

الھزال 
التغذیة التكمیلیة (%)

بفیتامین 'أ'، 
 Δ التغطیة الكاملة

(%)

استھالك األسر 
المعیشیة للملح 
المدعم بالیود 

(%) θمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθشدید

*2016–2011*2016–2011*2016–20112015*2016–2011

75S–3641––––1050سانت لوسیا

–17x80x76x––84x17 2 15 374αسري النكا

–––––––––––8سلوفاكیا

–––––––––––6سلوفینیا

––4x3x4x1x–––––10سنغافورة

9x48649038826920–α90Sسوازیلند

––14x45x3x47x–15x9x4x5x1xسورینام

–––––––––––7سویسرا

11x5432637483899497α74Sسیرالیون

––81041––––––سیشیل

––– 0 9 2––– ––6شیلي

––651139772961441صربیا

10x5034 4920 50 27 7 10 497α84Sطاجیكستان

––14482 48–3390 1071ُعمان

14x326825418831–α90Sغابون

10x52474784225311427α69Sغامبیا

1156527313501935128α57Sغانا

–––––––––––9غرینادا

–11x6353 –5257 47 5 1 015αغواتیماال

14x492381404112562–43Sغیانا

12x17214346631410469α61Sغینیا

11x3453718512826187α26Sغینیا-بیساو

13x217 7611 5 26 10 3 2–α57x, Sغینیا االستوائیة

10x8573 72–49 29541–33x, Sفانواتو

–––––––––––7فرنسا

–––––––––––4فنلندا

––10x57x40x–––8x5x6x2xفیجي

249159222556197α,w61S 527فییت نام

–––––––––––12xقبرص

––––––8x342950–32قطر

α99S–1 3 7 13 23 8536 41 683قیرغیزستان

––– – – –6x73x60x––13xكابو فیردي

α94S–683386745218931كازاخستان

–––––––––––5كرواتیا

11x63 6582303732210263α68Sكمبودیا

––– –10x ––––––6كندا

–––339156247x–2x 548كوبا

17x3112645383038272α82Sكوت دیفوار

–––286x8x1x–86 76033كوستاریكا

––1057x43x86x60x33x13x5x1x0xكولومبیا

–69x––82x– – – ––α–8كیریباس

8x62 618022532644137α95Sكینیا

–––––––––––5التفیا

12x41x27x––11x17x17x7x3x–95x, Sلبنان

–––––––––––7لكسمبرغ

14x6155 46444 3236261α91Sلیبریا

––21x22x7x3x––––– –لیبیا

–––––––––––5لیتوانیا

––––––––––––لیختنشتاین

11x656783113033731–α85Sلیسوتو

–––––––––––7مالطة

18x53334235330 2 14 388α81x, Sمالي

–––1878–––––11مالیزیا

16x664290–8349x6x15x6x97α68x, Sمدغشقر

13x27 40 772320 22 16 10 5–α93ybمصر

14x76 61898 723753116α78Sمالوي

–11x64x48x91x–68x20x7x10x3x79αملدیف

5x714795355311111038α80Sمنغولیا

4028115483α24S–35624166موریتانیا

––– – – ––––14x–21xموریشیوس

1769419511524386299α43Sموزامبیق

–––––––––––6موناكو

––––––––––––مونتسیرات
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انخفاض الوزن عند الوالدة — النسبة المئویة من 
الرضع الذین یقل وزنھم عن 2,500 غرام عند الوالدة.

بدء الرضاعة الطبیعة مبكرًا — النسبة المئویة من 
الرضع الذین ُأرضعوا لبن األم خالل ساعة واحدة 

من الوالدة.
الرضاعة الطبیعیة الخالصة (أقل من 6 أشھر) — 

النسبة المئویة من األطفال من الفئة العمریة 
0–5 أشھر الذین اقتصرت تغذیتھم على لبن األم خالل 

الساعات األربع والعشرین التي سبقت إجراء المسح.
البدء في تلقي األغذیة الصلبة أو شبھ الصلبة أو 

اللینة (6–8 أشھر) — النسبة المئویة من األطفال 
من الفئة العمریة 6–8 أشھر الذین تلقوا أغذیة صلبة 

أو شبھ صلبة أو لینة خالل الساعات األربع والعشرین 
التي سبقت إجراء المسح.

الحد األدنى الغذائي المقبول (6-23 شھرًا) — النسبة 
المئویة من األطفال من الفئة العمریة 6-23 شھرا 

الذین تلقوا رضاعة طبیعیة وحصلوا خالل الیوم 
السابق على الحد األدنى لمتطلبات التنوع الغذائي والحد 

األدنى لتواتر الوجبات على األقل، و النسبة المئویة 
من األطفال من الفئة العمریة 6-23 شھرا الذین لم 
یتلقوا رضاعة طبیعیة وحصلوا خالل الیوم السابق 

على وجبتي حلیب وعلى الحد األدنى لمتطلبات التنوع 
الغذائي باستثناء وجبات الحلیب والحد األدنى لتواتر 

الوجبات على األقل.
االستمرار في الرضاعة الطبیعة حتى سن 

الثانیة — النسبة المئویة من األطفال من الفئة العمریة 

20–23 شھرًا الذین تلقوا رضاعة طبیعیة في 
الساعات األربع والعشرین التي سبقت إجراء المسح.

التقّزم — المعتدل والشدید: النسبة المئویة من األطفال 
من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین یقل طولھم عن 

ناقص اثنین انحراف معیاري عن متوسط الطول مقابل 
العمر حسب معاییر منظمة الصحة العالمیة لنمو الطفل.

الوزن الزائد — المعتدل والشدید: النسبة المئویة 
من األطفال من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین 

یتجاوزون انحرافین معیاریین عن متوسط الوزن مقابل 
الطول حسب معاییر منظمة الصحة العالمیة لنمو الطفل 

(ویشمل بدانة األطفال).
الھزال — المعتدل والشدید: النسبة المئویة من األطفال 
من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین تقل أوزانھم عن 

انحرافین معیاریین عن متوسط الوزن مقابل الطول 
حسب معاییر منظمة الصحة العالمیة لنمو الطفل.

الھزال — الشدید: النسبة المئویة من األطفال من الفئة 
العمریة 0–59 شھرًا الذین تقل أوزانھم عن ثالثة 
انحرافات معیاریة عن متوسط الوزن مقابل الطول 

حسب معاییر منظمة الصحة العالمیة لنمو الطفل.
التغذیة التكمیلیة بفیتامین 'أ'، التغطیة الكاملة – النسبة 

المئویة المقّدرة من األطفال من الفئة العمریة 6–59 
شھرًا الذین حصلوا على جرعتین مكملتین من فیتامین 'أ' 
تفصل بینھما مدة 4–6 أشھر تقریبًا في أي سنة تقویمیة.

استھالك األسر المعیشیة للملح المدعم بالیود — النسبة 
المئویة من األسر المعیشیة التي تستھلك ملحًا مدعمًا بأي 

من مركبات الیود (أكثر من صفر جزء في الملیون).

انخفاض الوزن عند الوالدة — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة، 
وبیانات من أنظمة اإلبالغ العادیة، والیونیسف، 

ومنظمة الصحة العالمیة.
تغذیة الرّضع وصغار األطفال — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة، 
والیونیسف.

التقّزم، والوزن الزائد، والھزال، والھزال الشدید — 
االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى 
لألسر المعیشیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیسف.

مكمالت فیتامین 'أ' — الیونیسف.
استھالك الملح المدّعم بالیود — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة، 
ومسوح في المدارس، والیونیسف.

البیانات غیر متوفرة.  –
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر تلك المحددة في   x

عنوان العمود. وال تدخل ھذه البیانات في حساب متوسطات 
المناطق والمتوسطات العالمیة، فیما عدا بیانات الفترة 2008 

من الصین. بخصوص 'بدء الرضاعة الطبیعیة مبكرًا'، و 
'البدء في تلقي األغذیة الصلبة'، و 'االستمرار في الرضاعة 

الطبیعیة حتى سن الثانیة'. التقدیرات من سنوات البیانات قبل 
عام 2000 غیر معروضة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو تشیر إلى   y
جزء من البلد فقط. إذا اندرجت ھذه البیانات ضمن الفترة 

المرجعیة المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 
المناطق والمتوسطات العالمیة. المسوحات المرفقة بمالحظة 
الھامش"a" ھي أساسًا استقصاءات دیمغرافیة وصحیة سیعاد 

تحلیلھا كي ُتضاف إلى التقدیرات األسر المعیشیة التي ال 
تستھلك الملح. أما المسوحات المرفقة بمالحظة الھامش"b" فال 

یمكن التأكید ما إذا كانت القیم الواردة تتضمن األسر المعیشة 
التي تستھلك الملح أم ال.

استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة (عادة ما تتراوح بین   p
25–49 من الحاالت غیر المرّجحة). وال َتِرد أیة بیانات 

تستند إلى أقل من 25 حالة غیر مرجحة.
یتم تقدیر متوسطات المناطق والمتوسطات العالمیة للتقّزم   θ
(المتوسط والشدید)، والوزن الزائد (المتوسط والشدید)، 

والھزال (المتوسط والشدید)، والھزال (الشدید)، باستخدام 
النمذجة اإلحصائیة للبیانات من التقدیرات المشتركة لسوء 

التغذیة لدى األطفال، إصدار أیار/ مایو 2017، التي ُتصدرھا 
الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة ومجموعة البنك الدولي. 
data.unicef. :للحصول على مزید من المعلومات انظر

org/malnutrition. اعتمد توزیع بیانات التقّزم (المتوسط 
والشدید)، كما یظھر في الجدولین 10 و 11، على ترجیح 

بحسب التعداد السكاني، مما تطلب استخدام أحدث التقدیرات 
لكل بلد تتوفر عنھ بیانات للفترة ما بین عامي 2011 

و2016؛ وبالتالي قد ال یتطابق توزیع البیانات مع التقدیرات 
الكلیة على مستوى المناطق والمستوى العالمي الواردة في ھذا 

الجدول.
یتم اإلبالغ عن التغطیة الكاملة لمكمالت فیتامین 'أ' باعتبارھا   Δ

أقل نسبة مئویة لنقطتي تغطیة سنویة (أي، أقل نقطة بین 
الجولة األولى (كانون الثاني/ ینایر – حزیران/ تموز) والجولة 
الثانیة (تموز/ یولیو – كانون األول/ دیسمبر) للعام 2015). 

تقتصر المعلومات المعروضة على البلدان التي تتمتع باألولویة 

في مجال مكمالت فیتامین 'أ'؛ وبالتالي تستند المجامیع إلى ھذه 
البلدان ذات األولویة، وتمثلھا فقط..

ُیحدد البلدان التي لدیھا برامج للتغذیة التكمیلیة بفیتامین 'أ'   w
موجھة إلى فئة عمریة مخفضة، وُیبلغ عن رقم التغطیة كما 

ھو مستھدف. وُیبلغ عن رقم التغطیة كما ھو مستھدف.
یحدد البلدان التي تعتبر "أولویة". وتتحدد البلدان ذات األولویة   α

فیما یخص البرامج الوطنیة للتغذیة التكمیلیة بفیتامین 'أ' 
بوصفھا البلدان التي یوجد فیھا معدل مرتفع لوفیات األطفال 

دون سن الخامسة (أكثر من 70 لكل 1,000 مولود حي)، و/ 
أو یوجد فیھا دلیل على نقص في فیتامین 'أ' ضمن ھذه الفئة 

العمریة، و/ أو لدیھا تاریخ من برامج التغذیة التكمیلیة بفیتامین 
'أ'.

لم یتم تحدیث قاعدة البیانات الخاصة بانخفاض الوزن عند   U
الوالدة منذ تشرین األول/ أكتوبر 2014. وبما أن البیانات 

باتت قدیمة، فإن المجامیع الخاصة بعدد من المناطق 
والمجموع الدولي تقل عن األرقام الحقیقیة. ویجري حالیًا 
تطبیق أسالیب جدیدة للخروج بتقدیرات من خالل عملیة 

مشتركة بین الوكاالت، وستتوفر بیانات محّدثة في اإلصدار 
المقبل من تقریر حالة أطفال العالم. 

تستند التقدیرات الخاصة بأوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى إلى   j
نموذج مالئم لجمیع أوروبا وآسیا الوسطى. لم یتم تضمین 

االتحاد الروسي، وكانت البیانات مستمدة بصفة أساسیة من 
بلدان أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى.

نظرًا للتغطیة السكانیة المنخفضة والمتتابعة للفترتین الزمنیتین   k
األخیرتین، وھما 2008-2012 و 2013-2016، فإن 

بیانات الوزن الزائد الخاصة بجنوب آسیا غیر معروضة في 
تقریر حالة أطفال العالم؛ ومع ذلك، تتوفر التقدیرات من خالل 
التقدیرات المشتركة لسوء التغذیة لدى األطفال، ویمكن تنزیل 

https://data.unicef. البیانات من الموقع اإللكتروني
org/topic/nutrition/malnutrition، ولكن یجدر توخي 

الحرص في تفسیر البیانات.
أعید تحلیلھا من خالل تعدیل مقام الكسر كي یشمل األسر   S

المعیشیة التي ال تستھلك الملح.
تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا البیانات خالل المدة   *

المحددة في عنوان العمود.
باستثناء الصین.  **

باستثناء االتحاد الروسي.  r
باستثناء البرازیل.  N

مالحظات: تعریفات المؤشرات:

مصادر البیانات الرئیسیة:

البلدان 
والمناطق

انخفاض الوزن 
عند الوالدة 

U(%)

البدء المبكر 
بالرضاعة 
الطبیعیة 

(%)

الرضاعة 
الطبیعیة 

الخالصة دون 
6 أشھر 

(%)

البدء في تلقي 
األغذیة الصلبة 
أو شبھ الصلبة 
أو اللینة (6–
8 أشھر) (%)

الحد األدنى 
الغذائي المقبول 
(6–23 شھرًا) 

(%)

االستمرار 
في الرضاعة 
الطبیعة حتى 
سن الثانیة 

(%)

الھزال 
(%)

بدانة 
(%)

الھزال 
التغذیة التكمیلیة (%)

بفیتامین 'أ'، 
 Δ التغطیة الكاملة

(%)

استھالك األسر 
المعیشیة للملح 
المدعم بالیود 

(%) θمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθمعتدل وشدیدθشدید

*2016–2011*2016–2011*2016–20112015*2016–2011

9x67517516642917188α81Sمیانمار

16x71 49 801321 23473–α74Sنامیبیا

––27x76x67x––65x24x3x1x0xناورو

18556684328936110279α94Sنیبال

1533176710353327276α93Sنیجیریا

–23x6x2x1x3α 43–– 32 868نیكاراغوا

–––––––––––6نیوزیلندا

––––––––––––نیوي

2347408714312245121α16Sھایتي

–α–10643170544323510ھندوراس

–––––––––––9ھنغاریا

–––––––––––6xھولندا

–11x––––––––––αوالیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
2396318291**43286940–شرق آسیا والمحیط الھادئ

–––––––––––6أوروبا وآسیا الوسطى

––28r6j13j2j0j–573069 6أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

–––––––––––7أوروبا الغربیة

––9543882N51N3211710أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

––29151173–403263–الشرق األوسط وشمال أفریقیا

––2810–––24––أمریكا الشمالیة

3952561268364k1656688–جنوب آسیا

5142711150344827280–أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

6355751353344726578–شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

402968947344937881–غرب ووسط أفریقیا

7772––––5649701262–أقل البلدان نموًا

4540661745236837086–العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.
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الذین 

ینامون 
تحت 

ناموسیات 
ُمعالجة 
بمبید 

حشري 
(%)

األسر 
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حشري 
(%) 20152015

2011–2016*2016ریفيحضريالمجموعریفيحضريالمجموع

––––––969990899376969797979897970035االتحاد الروسي

––––––10010010010010010099999999999999999299اإلمارات العربیة المتحدة

–––9418–10010010095959492979287908892927582األرجنتین

––999997979796999998989699989897090772069األردن

–––––99999999999999989998–––100––100البحرین

––––979987869158998986989672868694949350xالبرازیل

––––––1001001009999100329998989895989800البرتغال

–––8736–989798959992979078798378786900البوسنة والھرسك

––89x16x74–989799969892889789894786758900الجبل األسود

–––9395898790829996919194969191061926625الجزائر

––––––9896969893969600–100100100999999الجمھوریة التشیكیة

––949786838574999887828508073753090734865الجمھوریة الدومینیكیة

–––9799949396896661424862525042009177x50xالجمھوریة العربیة السوریة

––––––9794949485094094–100100100100100100الدانمرك

–––93988391938799979395908793939390908070السلفادور

75916348663597969392937593939393914832495577السنغال

30x25x–59735235582396979393866993939093774820السودان

––––––10010010099991002699989897956798097السوید

40702016288375242474604242006713x13x–11x12xالصومال

––––––96969675866199999999999999000الصین

–––8690788686869473636866646163340757423العراق

––919686757972768786728066868603690644950الفلبین

6584433956197092858378085858084852816335571الكامیرون

––––––––––––––––––––––الكرسي الرسولي

688537152068585808080080808080852828516166الكونغو

–––––999999999396999909995––100––100الكویت

–––83966483897599999999999999999998907022المغرب

–––981009489918199999796969893977292907361المكسیك

––––––98989897989698989598––100––100المملكة العربیة السعودیة

––––––98949492890949092–100100100999999المملكة المتحدة

––––––9996969691096094–100100100989898النرویج

––––––99878795898787610–100100100100100100النمسا

4689361344677876767743767676164855941512061النیجر

––88938544653489918886887688804087735171xالھند

––––––97959492093937393–9910097100100100الوالیات المتحدة

––––––849999999693099099––100––99الیابان

––7085636090447376716570497171597170342533الیمن

––––––999999978396992096–100100100999998الیونان

39773071847586777570077776376803030354564إثیوبیا

1966611296979795959385959596959445x43x–20x71xإریتریا

––––––9997979795979700–100100100100100100إسبانیا

––––––100100991001001009594939393929393850إستونیا

––––––949494979795948193–100100100100100100إسرائیل

–––46–93100808689808494837986768484808488إكوادور

909781687757819579807656797900857539743x3xإندونیسیا

––––––97939385839393089–100100100999999إیطالیا

–36x11–1x–8495728992879898979898989797097أذربیجان

––57x3771–99999992968399979496979794949494أرمینیا

––––––989494959494948794–––100100100100أسترالیا

638953395633747365606239656506565624663526أفغانستان

––91939098989799999898969898980989270x54x71xألبانیا

––––––959594979388936686–100100100999999ألمانیا

––––––9999869887999900–––88––97أنتیغوا وبربودا

––––––99989897909498092–100100100100100100أندورا

41632339622158796466492664645358784943512231أنغوال

–––––––––––––––––9797–9898أنغویال

––––91–99100949696959897959595929595094أوروغواي

–––68x28x–10010010099999999999999999999–99–أوزبكستان

397332192817938978828207878078878047816278أوغندا

–––9259–9897100969793754219564231264700أوكرانیا

––––––999999929195189895959209595091آیرلندا

––––––9691919195091090–1001001009999100آیسلندا
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والمناطق
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ُمعالجة 
بمبید 

حشري 
(%) 20152015

2011–2016*2016ریفيحضريالمجموعریفيحضريالمجموع

––––3784291955138987727370066720207563xبابوا غینیا الجدیدة

–––––9999989198819999938999929393929985باراغواي

8992875874488579727261537272072806438650x1باكستان

––––––999898969598989898–10010097100100100باالو

––––––99979792879797096–––96––98بربادوس

–––––1001009996969799999999989799990095بروني دار السالم

––––––999898968597978794–100100100999999بلجیكا

––––––9999998687849694929292889192090بلغاریا

––97999687918494989596959695950091675571بلیز

––979897475443999997979493979709797427755بنغالدیش

–––8252–95998777865999967372909273739283بنما

67776014255968682787408282075852325447377بنن

–––9897986372579999989797909898008974x61xبوتان

799558607539989895969774959595959214x43x75x3153بوتسوانا

54794323481298959191885091919191925240617590بوركینا فاسو

56885250465193979494937294949694856336694046بوروندي

––––––989996989898949998929694969800بولندا

––9095727782589094898888668989878685623261بیرو

–––9345–989899949495989998989898961100بیالورس

––9899979594969999999999959900095807376تایالند

–––5947–949198979499989998989999989800تركمانستان

–––––9999100969989969998989885989809890تركیا

––––74x–97978486659797091–––92––97ترینیداد وتوباغو

4378321033356604644580464600802620233677تشاد

639045142857993898987089899089834919584365توغو

––44x79x––9910099919291989994949692949400توفالو

––––––––––––––––93–10093–100توكیالو

–––9410083939883959998989697989800966065تونس

––64–––100100100939792808378808485787800تونغا

7091604473308595858378228585008171x71x73x41x41xتیمور-لیشتي

–––939788858487969999999585989900808264جامایكا

–––––95949489749494094100–––92––98جزر البھاما

84938034472994969192990919100853838454159جزر القمر

––––––––––––––––––88––94جزر تركس وكایكوس

649056317618989999999909999087857937617086جزر سلیمان

––––––––––––––––––97––100جزر فرجن البریطانیة

––––––999999999090999900––98––100جزر كوك

––38x63x––78709987956694877169754973583851جزر مارشال

427021202318808079747707979077854239555670جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

–––9597898892799999999999989999009576x61xجمھوریة إیران اإلسالمیة

547441254997469474749047470476030x16x–36x47xجمھوریة أفریقیا الوسطى 

50793724371799999793907197979696905545505466جمھوریة تنزانیا المتحدة

–––97998695987299988482885384844777572x38xجمھوریة فنزویال البولیفاریة

––––––9798989898979898098––100––100جمھوریة كوریا

–––100100997783689797969999989696009780x74xجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

4350–809273739360788582837608282078905442جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

–––93x62–979698919783999795958293949400جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

–––7942–87967978897097948991889590897077جمھوریة مولدوفا

50604810286373526312002626007548x39x574666جنوب السودان

––8597637376697478666675706666736980885168جنوب أفریقیا

–––74x40x–93988785957398979292938592927575جورجیا

20x32–77835551631390908484758284848682859494جیبوتي

–––9399795364279999999999099999997876222دولة بولیفیا المتعددة القومیات

–––7732–8886949695999999999999999999099دولة فلسطین

––––––989999999692999900––78––97دومینیكا

57774962576499999899959098989898905428576881رواندا

––––––100100100829368849689898676908900رومانیا

61864431491999999187935891919090857064754168زامبیا

6794543954319594909095639090919080514150948زمبابوي

––786359–969995979896769562576844555500ساموا

80837440472892979696937696962496996949666178سان تومي وبرینسیبي

––––––78666662366665012–––100––100سان مارینو

––––––999998979999989900––87––95سانت فنسنت وجزر غرینادین
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2011–2016*2016ریفيحضريالمجموعریفيحضريالمجموع

––––––969997999897989800––––––سانت كیتس ونیفس

––––––989898918692969595959988959500سانت لوسیا

9296919489959999999999999999009558x51x85x3x5xسري النكا

––––––989997999998099969695979696096سلوفاكیا

––––––9894949293094050–10010099999999سلوفینیا

––––––99989796958896965778–100100–100100سنغافورة

68956058585897969090898990909590906084632x10xسوازیلند

92919197449191009376x42x–43x61x–959888798861سورینام

––––––9997979489097081–100100100100100100سویسرا

5875471524892978484835084849584907285724964سیرالیون

–––––999896969799979600100––100––96سیشیل

––––––100100100100100999799959593879595090شیلي

–––90x36x–918895959891989792938290919200صربیا

6360571x2x–7492689594969898969797979797960طاجیكستان

–––9195789999999999999999999999099985659ُعمان

88925941423294837574640757500906826673936غابون

80886842463598999595977995959595926859654769غامبیا

7888661419994949395897593939493885649774768غانا

––––––9896989585969600–––78––96غرینادا

––9497896781538796808286658080828190524950غواتیماال

9510093868985959797949994979796929984437175غیانا

67885522341572655742540575700803734372647غینیا

698554213589495878781087876180803435518190غینیا-بیساو

50783175807148401920300191900705440622338غینیا االستوائیة

91998753615173756465530646400787248575183فانواتو

––––––99979790798896091–100100100999999فرنسا

––––––99929294850928487–100100100999999فنلندا

–––––9498899696959999999994949999999994فیجي

910–919291789172959696959995969600948151فییت نام

––––––98979790889796081–1001001009910099قبرص

––––––97999898999298989997––100––100قطر

––603356–879782979399979796979798969600قیرغیزستان

–––––86937465735196969695929596960092كابو فیردي

–––8162–9197849897999593828299998282097كازاخستان

––––––100100100979896999893939096939300كرواتیا

7596704988399792908781589090087936935614x5xكمبودیا

––––––96919190865591079–––99––99كندا

––936193–959790919288999999989999999900كوبا

738954304513959885807708585083903817433767كوت دیفوار

–––7740–1001001009798948999979793879797094كوستاریكا

9710086848872889391919387919190899064x54x54x–3xكولومبیا

––649044404932798281828079818179799081x62x27xكیریباس

58835030352899968988753289897478856654725659كینیا

––––––99999893978496999898938998988382التفیا

–––74x44x–8481757975818100–––95––92لبنان

––––––999999998694998995–100100100989799لكسمبرغ

708060172869799797980079794879895160784462لیبریا

––––––99989797979697979796––100––97لیبیا

––––––97100939497869897949494929594082لیتوانیا

––––––––––––––––––100––100لیختنشتاین

––728766444643989893909082939309385635361لیسوتو

––––––9797979386979700–100100100100100100مالطة

7491633146229286686775068686070852322x497993مالي

–––––9699891001009998999898969998980090مالیزیا

518234101667084777558077777876784115467380مدغشقر

––98999893979096969595959695950080682868مصر

67876344494386898483816184848183897865674357مالوي

––98961009693989999999999999999009922x57x84xملدیف

–––7042–839456596641999999999890999900منغولیا

7086454563178587736770073737373803419351867موریتانیا

–––––1001001009394939897969692927296921095موریشیوس

47793224471295908080915180807680835055563651موزامبیق

––––––89999999990999900–100100–100100موناكو
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البلدان 
والمناطق
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2011–2016*2016ریفيحضريالمجموعریفيحضريالمجموع

––––––––––––––––––89––97مونتسیرات

6882606576598894908991869090014875862651927میانمار

799763345515949892928509292868188687263624نامیبیا

––69x23x51x–999891919896919100–6666–100100ناورو

––888987465245939287858325878704682853746نیبال

678254333927646449495104949026633534664469نیجیریا

–––82976176866398999899990989898988558x65نیكاراغوا

––––––929292928992926693–100100100100100100نیوزیلندا

––––––9999999999999999099––97––98نیوي

6481403137227278585653265858480883853401219ھایتي

––929984808475999997978809797979794646062ھندوراس

––––––100100100989899999999999999099098ھنغاریا

––––––98959594919395094–1001001009898100ھولندا

––––––85956968707476614663–––889786والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
––**67**47**72**949691778763939794939387903811189شرق آسیا والمحیط الھادئ

––––––98999496989291959294938881762262أوروبا وآسیا الوسطى

––––––95989093958795939093938890611654أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

––––––1001009999999966989695938869953071أوروبا الغربیة

–––96998686906895949092927389897781897248أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

–––93968789948194918888898788882932846527الشرق األوسط وشمال أفریقیا

––––––97959492890936792–9910097100100100أمریكا الشمالیة

‡5–‡889386466537898986848472868032286695161جنوب آسیا

58824328422080837473722474744565804738574866أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

53824030482184888080763680806676825642564862شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

62824627371976776765671167672554773934574870غرب ووسط أفریقیا

62835232462684878078773780804272844944534660أقل البلدان نموًا

––‡**59**44**62**8995806883508891868585648470254284العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

استخدام السكان خدمات أساسیة لمیاه الشرب — النسبة المئویة من السكان 
الذین یستخدمون مصادر محّسنة لمیاه الشرب، وحیث ال یزید الوقت المطلوب 

لجلب المیاه، ذھابًا وإیابًا، عن 30 دقیقة بما في ذلك االصطفاف في طابور 
االنتظار (المصادر المحسنة تتضمن: المیاه المنقولة باألنابیب، واآلبار العادیة 
أو اآلبار األنبوبیة؛ واآلبار المحفورة یدویًا والمحمیة؛ والینابیع المحمیة؛ ومیاه 
األمطار، والمیاه المعبأة في عبوات، والمیاه التي یتم توصیلھا بعربات النقل).

استخدام السكان خدمات أساسیة للصرف الصحي — النسبة المئویة من السكان 
الذین یستخدمون مرافق محّسنة للصرف الصحي بحیث ال تكون مشتركة 

مع أسر معیشیة أخرى (المرافق الُمحسنة تتضمن: مرحاضًا یعمل بالدفق أو 
االنصباب المائي ویكون مربوطًا بشكبة للمجاري، أو حفرة امتصاصیة أو 

دا بحفرة؛ أو مرحاضًا  نا مزوًّ مرحاضًا مزودًا بحفرة؛ أو مرحاضًا مھّوى ومحسًّ
سمادیًا، أو مرحاضًا مزودًا بحفرة مع بالطة).

برنامج التحصین الموسع (EPI): كانت األمراض األولى التي استھدفھا 
برنامج التحصین الموّسع ھي الخناق، والشاھوق، والكزاز (DPT)؛ والحصبة؛ 

وشلل األطفال؛ والسل. وقد أضیفت في عام 1974 لقاحات إضافیة إلى 
جانب اللقاحات الستة الموصى بھا، بما في ذلك لقاحات للحمایة من التھاب 

الكبد B (HepB)، والنزلة الترفیة من نوع باء (Hib). كما أوصت منظمة 
الصحة العالمیة بتوفیر لقاح ضد المكورات الرئویة المتقارنة ولقاح مضاد 

للروتافیروس، وباتت تضاف على نحو مطرد إلى جداول التحصین الوطنیة.
لقاح (بي سي جي) ضد السل — النسبة المئویة من الموالید األحیاء الذین تلقوا 

لقاح (بي سي جي) المستخلص من عصیات كالمیت-غیران المضاد للسل.
اللقاح الثالثي (جرعة واحدة) (DTP1) — النسبة المئویة من الرّضع 

الذین یبقون على قید الحیاة، ویتلّقون الجرعة األولى من اللقاح المضاد للخناق 
والشاھوق والكزاز.

اللقاح الثالثي (ثالث جرعات) (DTP3) — النسبة المئویة من الرّضع 
الذین یبقون على قید الحیاة، ویتلّقون ثالث جرعات من اللقاح المضاد للخناق 

والشاھوق والكزاز.
لقاح شلل األطفال (ثالث جرعات) (Polio3) — النسبة المئویة من الرّضع 

الذین یبقون على قید الحیاة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح المضاد لشلل األطفال.
اللقاح المحتوي على فیروس الحصبة (جرعة واحدة) (MCV1) – النسبة 

المئویة من الرّضع الذین یبقون على قید الحیاة، وتلقوا الجرعة األولى من اللقاح 
المحتوي على فیروس الحصبة.

اللقاح المحتوي على فیروس الحصبة (جرعتان) (MCV2) – النسبة 
المئویة من الرّضع الذین یبقون على قید الحیاة، وتلقوا الجرعة الثانیة من اللقاح 

المحتوي على فیروس الحصبة وفقًا للجدول الوطني.

لقاح التھاب الكبد B (ثالث جرعات) (HepB3) — النسبة المئویة من 
الرّضع الذین یبقون على قید الحیاة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح المضاد 

.B اللتھاب الكبد
لقاح النزلة الترفیة من نوع باء (Hib3) — النسبة المئویة من الرّضع الذین 

یبقون على قید الحیاة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح المضاد للنزلة الترفیة 
من نوع باء.

اللقاح المضاد للروتافیروس (Rota) — النسبة المئویة من الرّضع الذین 
یبقون على قید الحیاة، وتلقوا الجرعة األخیرة من اللقاح المضاد للروتافیروس، 

وبحسب ما ھو موصى.
 — (PCV3) (ثالث جرعات) اللقاح المضاد للمكورات الرئویة المتقارنة

النسبة المئویة من الرّضع الذین یبقون على قید الحیاة، وتلقوا ثالث جرعات من 
اللقاح المضاد للمكورات الرئویة المتقارنة.

الحمایة عند الوالدة — النسبة المئویة من حدیثي الوالدة الذین ُحّصنوا من 
الكزاز عند الوالدة باستخدام ذوفان الكزاز.

السعي للرعایة الطبیة لألطفال الذین تظھر علیھم أعراض االلتھاب 
الرئوي — النسبة المئویة من األطفال دون سن الخامسة الذین تظھر علیھم 
أعراض االلتھاب الرئوي (السعال والتنفس السریع أو صعوبة التنفس بسبب 

مشكلة في الصدر) أثناء األسبوعین اللذین سبقا إجراء المسح، والذین ُأخذوا إلى 
مقدم الرعایة أو مرفق طبي للفحص أو العالج.

عالج اإلسھال باستخدام أمالح اإلماھة الفمویة (ORS) — النسبة المئویة 
من األطفال دون سن الخامسة الذین أصیبوا باإلسھال في األسبوعین اللذین سبقا 
إجراء المسح وتلقوا أمالح إماھة فمویة (أكیاس تحتوي على أمالح إماھة فمویة 

أو عبوات سوائل تحتوي أمالح إماھة فمویة).
السعي للرعایة الطبیة لألطفال المصابین بالحمى — النسبة المئویة من األطفال 
دون سن الخامسة الذین أصیبوا بالحمى وُأخذوا إلى مقدم الرعایة أو مرفق طبي 
للفحص أو العالج. ُیستثنى من ذلك بائعو األدویة، والمحالت التجاریة والدكاكین 

والمعالجون التقلیدیون. وفي بعض البلدان، خصوصًا التي ال تستوطن فیھا 
المالریا، اسُتثنیت الصیدلیات أیضًا من الحسابات.

األطفال الذین ینامون تحت ناموسیات ُمعالجة بمبید حشري – النسبة المئویة 
من األطفال دون سن الخامسة الذین ناموا تحت ناموسیات معالجة بمبید حشري 

لمقاومة البعوض في اللیلة السابقة إلجراء المسح.
األسر المعیشیة التي تملك ناموسیة واحدة على األقل ُمعالجة بمبید حشري — 

النسبة المئویة من األسر التي تملك على األقل ناموسیة واحدة معالجة بمبید 
حشري لمقاومة البعوض.

استخدام خدمات أساسیة لمیاه الشرب وخدمات 
أساسیة للصرف الصحي — برنامج الرصد 

المشترك بین منظمة الصحة العالمیة والیونیسف 
.(JMP) إلمدادات المیاه والمرافق الصحیة

التحصین — تقدیرات منظمة الصحة العالمیة 
والیونیسف للتغطیة الوطنیة للتحصین، تنقیح 

عام 2016.
السعي للرعایة الطبیة لألطفال الذین تظھر علیھم 

أعراض االلتھاب الرئوي — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.
عالج اإلسھال باستخدام أمالح اإلماھة الفمویة 

(ORS) — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 
والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح 

وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.
الوقایة من المالریا ومعالجتھا — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، واستقصاءات مؤشر المالریا، ومسوح 
وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.

البیانات غیر متوفرة.  –
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر   x
تلك المحددة في عنوان العمود. ال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة. التقدیرات من سنوات 

البیانات قبل عام 2000 غیر معروضة.
مدى التغطیة للتحصین بالجرعة األولى من   β
اللقاح الثالثي (الخناق والشاھوق والكزاز) 

یجب أن یساوي على األقل مدى التغطیة بثالث 
جرعات من اللقاح.  أما التفاوت الذي یظھر 
أن التغطیة بالجرعة األولى یقل عن التغطیة 
بالجرعات الثالث فھو یعكس خلًال في جمع 
البیانات وعملیة اإلبالغ. وتعمل الیونیسف 

ومنظمة الصحة العالمیة مع األنظمة الوطنیة 
واإلقلیمیة للتخلص من ھذا التفاوت.

بصفة عامة، یوصى بإعطاء الجرعة الثانیة   ̂
من اللقاح المحتوي على فیروس الحصبة أثناء 
السنة الثانیة من حیاة الطفل؛ ومع ذلك، یجري 

إعطاء ھذه الجرعة الثانیة في العدید من البلدان 
بعد السنة الثانیة من حیاة الطفل. ولغایة حساب 

المجامیع اإلقلیمیة، اعُتبرت التغطیة للبلدان التي 
لم تبلغ عن بیانات الجرعة الثانیة من اللقاح 

المحتوي على فیروس الحصبة للعام 2016 

بأنھا تساوي 0%، مثًال حساب التغطیة 
اإلقلیمیة ألمریكا الشمالیة یتضمن الوالیات 

المتحدة التي اعتبرت تغطیة الجرعة الثانیة من 
ھذا اللقاح فیھا للعام 2016 بأنھا تساوي %0.

تستخدم منظمة الصحة العالمیة والیونیسف   λ
عملیة معقدة تستفید من البیانات اإلداریة 

والمسوحات (العادیة والتكمیلیة)، والمسوحات 
المصلیة، ومعلومات عن لقاحات أخرى بغیة 

حساب نسبة الموالید الذین یمكن اعتبارھم 
محصنین ضد الكزاز ألن النساء الحوامل 

أعطین جرعتین أو أكثر من لقاح ذوفان الكزاز 
(TT).  ویمكن االطالع على شرح كامل لھذا 

http:// األسلوب على الموقع اإللكتروني
who.int/immunization/monitoring_

.surveillance/data/en
تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا   *

البیانات خالل المدة المحددة في عنوان العمود.
باستثناء الصین.  **

باستثناء الھند.  ‡

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة:تعریفات المؤشرات:



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

عدد اإلصابات بفیروس نقص 
المناعة البشریة لكل 1,000 
من السكان غیر المصابین

2016

تغطیة التدخالتالوبائیات

األشخاص المصابون بفیروس نقص 
المناعة البشریة

2016

اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص 
المناعة البشریة،

2016
الوفیات المتصلة باإلیدز

2016

النساء 
الحوامل 
الالتي 
یتلقین 
عقارات 
مضادة 

للفیروسات 
العكوسة 

لمنع انتقال 
المرض 

من األم إلى 
الطفل (%)
*2016

األشخاص المصابون بفیروس 
نقص المناعة البشریة الذین 

یتلقون عقارات مضادة 
للفیروسات العكوسة (%)

*2016

استخدام الواقي الذكري 
بین المراھقین ذوي 
الشركاء الجنسیین 

المتعددین (%)
*2016–2011 

المراھقون الذین أجروًا 
فحصًا لإلصابة بفیروس 
نقص المناعة البشریة 

خالل األشھر االثني عشر 
الماضیة وتلقوا النتائج 

*2016–2011 (%)

كل 
األعمار

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
كل األعمار10–19

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
19–10

كل 
األعمار

أطفال 
دون 15

مراھقون 
إناثذكورإناثذكور10–19

––––––––––––––––––––االتحاد الروسي

––––––––––––––––––––اإلمارات العربیة المتحدة

–––––فوق 916495دون 100دون 2,400100دون 1000دون 0.130.020.28120,0001,2003,7005,500100األرجنتین

––––––55–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.01500دون 0.01دون 0.01األردن

––––––42–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.040.020.02500البحرین

––––89603732دون 500دون 8,20014,0001000دون 0.240.040.48830,00011,00030,00048,0001000البرازیل

––––––––––––––––––––البرتغال

دون 0.1دون 0.1––––––––––––––––––البوسنة والھرسك

0دون 64p–0.1––60–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.110.050.30500الجبل األسود

1–––77فوق 497695دون 100دون 100دون 200دون 200دون 100دون 1000دون 500دون 0.020.010.0513,000500الجزائر

––––––52–––دون 100دون 100–دون 500––0.083,400دون 0.040.01الجمھوریة التشیكیة

11–40–83464530دون 100دون 2,200100دون 500دون 0.240.070.5267,0001,7003,1002,500100الجمھوریة الدومینیكیة

––––––––––––––––––––الجمھوریة العربیة السوریة

––––––––––––––––––––الدانمرك

31p88––444850دون 100دون 100دون 1000دون 200دون 100دون 1000دون 1000دون 0.160.090.3124,000500السلفادور

610––55522631دون 200دون 1,900500دون 200دون 0.080.160.1241,0004,8002,9001,100500السنغال

–––––41016دون 100دون 1,1003,000500دون 0.130.100.2656,0003,0003,8005,0001000السودان

–––––فوق 8395فوق 95دون 100دون 100دون 100دون 100دون 100دون 1000دون 200دون 0.1411,000100دون 0.060.01السوید

–––––7115دون 100دون 1,700500دون 200دون 0.170.180.1324,0002,5001,4001,800500الصومال

––––––––––––––––––––الصین

0–––––––––––––––––––العراق

دون 0.1–––1232103دون 100دون 100دون 2,4001000دون 5,20010,000200دون 0.110.010.2556,000500الفلبین

7052715–1.391.092.41560,00046,00040,00032,0004,0005,90029,0003,2001,400743718الكامیرون

––––––––––––––––––––الكرسي الرسولي

564648–162325دون 200دون 3,8001000دون 1.651.391.3891,0006,0004,1007,6001,1001000الكونغو

––––––80–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.020.010.03500الكویت

–––––فوق 624895دون 100دون 100دون 1000دون 200دون 100دون 1000دون 1000دون 0.030.010.0622,000500المغرب

36p–7–58607428دون 100دون 2,2004,200200دون 0.100.020.19220,0002,5007,20012,000500المكسیك

––––فوق 39604895دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 500دون 200دون 0.020.010.018,200500المملكة العربیة السعودیة

––––––––––––––––––––المملكة المتحدة

––––––––––––––––––––النرویج

––––––––––––––––––––النمسا

24––52321714دون 500دون 3,400500دون 500دون 0.090.130.1848,0005,8004,4001,8001000النیجر

39x–0x1x–2,100,000130,000130,00080,0009,10016,00062,0007,0003,100414933––0.06الھند

––––––––––––––––––––الوالیات المتحدة

––––––––––––––––––––الیابان

–––––81821دون 100دون 100دون 500دون 500دون 1,100100دون 1000دون 0.040.020.089,900500الیمن

––––––––––––––––––––الیونان

57p–912–0.330.260.23710,00062,00067,00030,0003,8002,70020,0002,9002,500695935إثیوبیا

–––––375934دون 100دون 200دون 1000دون 100دون 200دون 0.150.220.1115,0001,5001,3001000إریتریا

–––––فوق 7795فوق 95–––دون 500دون 1,2003,900100دون 0.21140,000100دون 0.090.01إسبانیا

––––––––––––––––––––إستونیا

––––––––––––––––––––إسرائیل

–––––فوق 5295فوق 95دون 100دون 100دون 1000–دون 1,4001,900100دون 33,000500–––إكوادور

–––––141321دون 0.190.130.29620,00014,00017,00048,0003,2006,30038,0001,900500إندونیسیا

–––––588094–––دون 200دون 3,600100دون 500دون 0.060.020.04130,0001000إیطالیا

––––75307636دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 1000دون 100دون 0.100.010.059,200200أذربیجان

01––––36–––دون 200دون 100–دون 500––0.183,300دون 0.090.01أرمینیا

–––––9093فوق 95دون 100دون 100دون 500دون 100دون 1,100100دون 100دون 0.0225,000100دون 0.050.01أسترالیا

1دون 0.1––571716دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 1000دون 500دون 0.030.010.027,500500أفغانستان

0x0x––––30–––دون 100دون 100–دون 500––0.080.040.161,700ألبانیا

––––––––––––––––––––ألمانیا

––100x54x––––––––––––––––أنتیغوا وبربودا

––––––––––––––––––––أندورا

3931416–442214دون 0.940.760.81280,00023,00013,00025,0003,6002,40011,0002,100500أنغوال

––––––––––––––––––––أنغویال

67p–7––فوق 835395دون 100دون 100دون 500–دون 100دون 1000دون 500دون 12,000100–––أوروغواي

––––––––––––––––––––أوزبكستان

52262839–6747فوق 1.500.692.551,400,000130,000120,00052,0004,60010,00028,0005,8003,80095أوغندا

107–90–843764دون 100دون 1,2008,500200دون 0.380.170.57240,0004,0005,10017,000500أوكرانیا

–––––فوق 7795فوق 95–––دون 100دون 100دون 500دون 100دون 0.036,200100دون 0.060.01آیرلندا

––––––––––––––––––––آیسلندا
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األشخاص المصابون بفیروس نقص 
المناعة البشریة
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یتلقین 
عقارات 
مضادة 

للفیروسات 
العكوسة 

لمنع انتقال 
المرض 

من األم إلى 
الطفل (%)
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األشخاص المصابون بفیروس 
نقص المناعة البشریة الذین 

یتلقون عقارات مضادة 
للفیروسات العكوسة (%)

*2016

استخدام الواقي الذكري 
بین المراھقین ذوي 
الشركاء الجنسیین 

المتعددین (%)
*2016–2011 

المراھقون الذین أجروًا 
فحصًا لإلصابة بفیروس 
نقص المناعة البشریة 

خالل األشھر االثني عشر 
الماضیة وتلقوا النتائج 

*2016–2011 (%)

كل 
األعمار

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
كل األعمار10–19

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
19–10

كل 
األعمار

أطفال 
دون 15

مراھقون 
إناثذكورإناثذكور10–19

–––––335237دون 100دون 1,100500دون 500دون 0.370.420.2746,0003,4002,0002,800500بابوا غینیا الجدیدة

––50x–71355525دون 100دون 100دون 1000دون 500دون 1,300100دون 1000دون 0.200.050.3819,000500باراغواي

––––471085دون 100دون 5,500500دون 1000دون 0.100.040.05130,0003,3002,30019,0001000باكستان

––––––––––––––––––––باالو

10–––––46–––دون 100دون 100–دون 200––0.580.080.332,600بربادوس

––––––––––––––––––––بروني دار السالم

––––––––––––––––––––بلجیكا

––––––26–––دون 200––دون 500––3,500–––بلغاریا

14––––353264دون 100دون 100دون 200دون 100دون 100دون 500دون 500دون 0.750.461.484,300200بلیز

––––17163923دون 100دون 1,000100دون 100دون 1,500100دون 500دون 12,000500دون 0.01دون 0.010.01بنغالدیش

––––––54–––دون 1000دون 500–1,300––0.340.080.7021,000بنما

433867–5732فوق 95دون 200دون 2,400500دون 1000دون 0.340.250.5867,0006,3005,1003,600500بنن

3x–––––––––––––––––––بوتان

––––836077فوق 95دون 500دون 1,4003,900500دون 5.522.307.18360,00012,00017,00010,0001000بوتسوانا

76x,p57x,p4x8x–836024دون 500دون 3,100500دون 1000دون 0.190.180.4795,00010,00012,0003,4001000بوركینا فاسو

813–––846125دون 500دون 2,9001000دون 200دون 0.200.200.1584,00012,0008,1002,200500بوروندي

––––––––––––––––––––بولندا

––20–85607315دون 100دون 2,200100–دون 70,0001,3002,4002,700100–––بیرو

1515–––فوق 924595دون 100دون 100دون 200دون 100دون 1,800100دون 200دون 0.200.010.1319,000100بیالورس

46––فوق 95698695دون 100دون 16,000100دون 1000دون 0.100.010.23450,0004,1009,7006,400100تایالند

5–––––––––––––––––––تركمانستان

––––––––––––––––––––تركیا

–––––فوق 956295دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 500دون 500دون 0.290.050.6011,000100ترینیداد وتوباغو

5425––633914دون 500دون 2,8001000دون 1000دون 0.340.380.38110,00011,0007,6004,8001000تشاد

711––86512627دون 500دون 5,1001000دون 500دون 0.590.650.49100,00012,0007,6004,1001000توغو

––––––––––––––––––––توفالو

––––––––––––––––––––توكیالو

دون 0.1–––––29–––دون 100دون 100–دون 500––0.030.010.062,900تونس

20––––––––––––––––––تونغا

––––––––––––––––––––تیمور-لیشتي

7556p2035–فوق 3595فوق 95دون 100دون 1,300100–دون 1,3001,700100دون 30,000500–––جامایكا

––––––28–––––––––8,200–––جزر البھاما

51p–32––35–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.010.010.02200جزر القمر

––––––––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

––54x,p15x,p––––––––––––––––جزر سلیمان

––––––––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

––––––––––––––––––––جزر كوك

––––––––––––––––––––جزر مارشال

171215–0.170.210.24370,00048,00032,00013,0002,9002,10019,0002,8001,400704230جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

––––51142819دون 100دون 4,000100دون 200دون 5,000100دون 0.060.010.0366,0001,0001000جمھوریة إیران اإلسالمیة

1.800.801.51130,0009,2008,7008,700جمھوریة أفریقیا الوسطى
دون 

1000

دون 
1000

8124182550x28x7x15xدون 500دون 7,3001000

45381321–1.191.281.041,400,000110,00098,00055,00010,0005,50033,0006,5003,200846248جمھوریة تنزانیا المتحدة

–––––––48دون 100دون 1,2002,500200دون 0.210.100.44120,0002,5004,4006,500500جمھوریة فنزویال البولیفاریة

––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا

––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

11–––504134دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 1000دون 500دون 0.100.100.1011,0001000جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

––––––48–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.03500دون 0.020.01جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

610––298355فوق 95دون 100دون 100دون 500دون 100دون 1,600100دون 200دون 0.380.060.1915,000200جمھوریة مولدوفا

6x,p–4x––29105دون 1.351.251.08200,00018,00010,00016,0002,4001,50013,0001,700500جنوب السودان

2938–88–5655فوق 5.582.1910.517,100,000320,000370,000270,00012,00050,000110,0009,3006,20095جنوب أفریقیا

2x–––46325062دون 100دون 100دون 500دون 100دون 1,100100دون 100دون 0.280.060.1512,000100جورجیا

––––3526910دون 100دون 100دون 1000دون 100دون 100دون 500دون 1000دون 0.580.680.408,6001000جیبوتي

–6825434043x–1xدون 100دون 100دون 1000دون 500دون 1,100100دون 1000دون 0.100.010.2119,000500دولة بولیفیا المتعددة القومیات

––––––––––––––––––––دولة فلسطین

––74x86x––––––––––––––––دومینیكا

2227–––828055دون 500دون 3,3001000دون 1000دون 0.700.500.85220,00016,00016,0007,5001000رواندا

0.04رومانیا
دون 
0.01

––––66فوق 6895فوق 95دون 100دون 100دون 200دون 200دون 100دون 1000دون 500دون 0.1016,000100

38331933–4.083.286.461,200,00094,00095,00059,0008,90011,00021,0005,7002,300836552زامبیا

1930–71––9375––5,80030,000–40,000––3.031.363.501,300,000زمبابوي

1x0x––––––––––––––––––ساموا

822–79––––––––––––––––سان تومي وبرینسیبي

––––––––––––––––––––سان مارینو
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المناعة البشریة لكل 1,000 
من السكان غیر المصابین

2016

تغطیة التدخالتالوبائیات

األشخاص المصابون بفیروس نقص 
المناعة البشریة

2016

اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص 
المناعة البشریة،

2016
الوفیات المتصلة باإلیدز

2016

النساء 
الحوامل 
الالتي 
یتلقین 
عقارات 
مضادة 

للفیروسات 
العكوسة 

لمنع انتقال 
المرض 

من األم إلى 
الطفل (%)
*2016

األشخاص المصابون بفیروس 
نقص المناعة البشریة الذین 

یتلقون عقارات مضادة 
للفیروسات العكوسة (%)

*2016

استخدام الواقي الذكري 
بین المراھقین ذوي 
الشركاء الجنسیین 

المتعددین (%)
*2016–2011 

المراھقون الذین أجروًا 
فحصًا لإلصابة بفیروس 
نقص المناعة البشریة 

خالل األشھر االثني عشر 
الماضیة وتلقوا النتائج 

*2016–2011 (%)

كل 
األعمار

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
كل األعمار10–19

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
19–10

كل 
األعمار

أطفال 
دون 15

مراھقون 
إناثذكورإناثذكور10–19

––––––––––––––––––––سانت فنسنت وجزر غرینادین

––54x50x––––––––––––––––سانت كیتس ونیفس

12–––––––––––––––––––سانت لوسیا

––––––27–––دون 200دون 100–دون 1000––0.064,000دون 0.030.01سري النكا

––––––59–––دون 100دون 100–دون 200––دون 0.041000دون 0.020.01سلوفاكیا

––––––––––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.061000دون 0.030.01سلوفینیا

––––––––––––––––––––سنغافورة

3041––95796491دون 500دون 1,4003,9001000دون 9.374.5011.91220,00015,00015,0008,8001000سوازیلند

86x,p–11x–89488136دون 100دون 100دون 200دون 100دون 100دون 500دون 500دون 0.620.171.354,900200سورینام

––––––––––––––––––––سویسرا

2410311–872618دون 200دون 2,800500–دون 67,0004,4005,0005,300500–––سیرالیون

––––––––––––––––––––سیشیل

––––3853357–––دون 1000دون 2,2005,000100دون 0.280.080.5961,000500شیلي

63x–1x1x––62–––دون 100دون 100–دون 500––0.030.010.062,700صربیا

1–––85308890دون 100دون 100دون 1000دون 100دون 1,300100دون 500دون 0.150.020.0714,000500طاجیكستان

––––––––––––––––––––ُعمان

766339617758620دون 100دون 1,500500دون 500دون 0.920.951.5748,0003,7002,9001,700500غابون

26–––693033دون 100دون 1,100200دون 100دون 1,300200دون 0.650.470.2320,0001,6001000غامبیا

22p15––0.780.790.83290,00032,00023,00020,0003,0002,20015,0002,5001,100563415غانا

––80x92x––––––––––––––––غرینادا

19364225663825دون 100دون 1,600200دون 1000دون 0.180.150.3546,0001,8002,3002,900500غواتیماال

83p–1016–665869دون 100دون 100دون 200دون 200دون 100دون 1000دون 1000دون 0.770.321.628,500500غیانا

46p3013–433518دون 500دون 0.670.681.08120,00010,0008,7008,3001,3001,4005,8001000غینیا

604125–853315دون 200دون 2,000500دون 200دون 0.720.720.5636,0004,2002,1001,300500غینیا-بیساو

3117727–904316دون 100دون 200دون 1000دون 200دون 2.711.352.3635,0002,4001,3002,300200غینیا االستوائیة

––––––––––––––––––––فانواتو

–––––فوق 7895فوق 95دون 100دون 100دون 1000دون 1000دون 2,8006,000100دون 0.090.010.25180,000500فرنسا

––––––––––––––––––––فنلندا

––––––32–––دون 100––دون 200––دون 1000–––فیجي

4––––664784دون 100دون 8,000200دون 500دون 0.120.040.06250,0005,8003,20011,000500فییت نام

––––––––––––––––––––قبرص

––––––86–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.020.030.04100قطر

11–––فوق 288895–دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 1000دون 200دون 0.130.020.078,500200قیرغیزستان

––––576540فوق 95دون 100دون 100دون 100–دون 100دون 200دون 200دون 2,800200–––كابو فیردي

94p––11فوق 87318995دون 100دون 100دون 1000دون 100دون 2,900100دون 500دون 0.160.030.0826,000500كازاخستان

––––––70–––دون 100دون 100–دون 100––0.051,500دون 0.020.01كرواتیا

37–––758087دون 100دون 1,800100دون 200دون 100دون 0.040.050.0871,0004,2003,3001000كمبودیا

––––––––––––––––––––كندا

79p1619–6370249دون 100دون 100دون 200دون 500دون 1,1003,300100دون 0.290.050.6825,000200كوبا

7032510–0.860.870.60460,00036,00025,00020,0003,3001,50025,0002,6001,100734125كوت دیفوار

59p–9––654980دون 100دون 100دون 500دون 200دون 100دون 1000دون 500دون 0.190.020.3613,000100كوستاریكا

45x–8x––––فوق 95دون 100دون 2,800100دون 1000دون 3,5005,600100دون 0.120.010.22120,0001000كولومبیا

–––29x––––––––––––––––كیریباس

64262735–1.460.872.691,600,000120,000140,00062,0006,10014,00036,0004,8003,300806465كینیا

–––––2693فوق 95دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 500دون 200دون 0.230.020.636,600100التفیا

––––––51–––دون 100دون 100–دون 200––0.020.020.052,200لبنان

–––––––56دون 100دون 100دون 100دون 100دون 100دون 200–––0.180.030.40لكسمبرغ

22p27413–701911دون 500دون 2,800500دون 1000دون 0.660.471.4943,0004,2005,0002,900500لیبریا

––––––––––––––––––––لیبیا

––––––23–––دون 200دون 100–دون 500––0.052,900دون 0.090.01لیتوانیا

––––––––––––––––––––لیختنشتاین

80582541––6653––2,9009,900–21,000––12.687.5713.73330,000لیسوتو

––––––75–––دون 100––دون 100––دون 500–––مالطة

3535217472618دون 500دون 0.330.510.62110,00014,0009,9005,9001,6001,2006,1001000مالي

––––71فوق 733795دون 100دون 7,000100دون 200دون 5,700100دون 1000دون 0.190.010.0797,000500مالیزیا

3525256p12دون 100دون 1,600500دون 1000دون 0.180.090.3731,0001,9003,2004,300500مدغشقر

–––––182738دون 100دون 100دون 500دون 500دون 1,600100دون 1000دون 0.0411,000500دون 0.020.01مصر

59442232–2.291.612.581,000,000110,00090,00036,0004,3004,80024,0004,1003,200846649مالوي

––––––––––––––––––––ملدیف

–––78p––33–––دون 100دون 100–دون 100––دون 0.02500دون 0.010.01منغولیا

––––34232315دون 100دون 100دون 1000–دون 100دون 500دون 1000دون 11,0001000–––موریتانیا

––––––––––––––––––––موریشیوس

3943p1025–3.632.773.031,800,000200,000120,00083,00013,0009,00062,0009,2004,400805438موزامبیق
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األشخاص المصابون بفیروس 
نقص المناعة البشریة الذین 

یتلقون عقارات مضادة 
للفیروسات العكوسة (%)

*2016

استخدام الواقي الذكري 
بین المراھقین ذوي 
الشركاء الجنسیین 

المتعددین (%)
*2016–2011 

المراھقون الذین أجروًا 
فحصًا لإلصابة بفیروس 
نقص المناعة البشریة 

خالل األشھر االثني عشر 
الماضیة وتلقوا النتائج 

*2016–2011 (%)

كل 
األعمار

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
كل األعمار10–19

أطفال 
دون 5

مراھقون 
كل األعمار15–19

أطفال دون 
15

مراھقون 
19–10

كل 
األعمار

أطفال 
دون 15

مراھقون 
إناثذكورإناثذكور10–19

––––––––––––––––––––موناكو

––––––––––––––––––––مونتسیرات

21–––875578دون 200دون 2,3007,800500دون 0.220.120.49230,0009,30011,00011,0001000میانمار

75611429–6466فوق 95دون 500دون 1,3004,300500دون 4.371.325.31230,00015,00013,0009,600500نامیبیا

––––––––––––––––––––ناورو

33–––644083دون 100دون 1,700100دون 100دون 100دون 1000دون 0.030.020.0232,0001,2001000نیبال

46p3824–1.231.192.183,200,000270,000240,000220,00037,00040,000160,00024,0007,900323021نیجیریا

––––437133فوق 95دون 100دون 100دون 500دون 100دون 100دون 500دون 500دون 0.060.010.138,900200نیكاراغوا

––––––––––––––––––––نیوزیلندا

––––––––––––––––––––نیوي

71554953584249دون 200دون 4,600500دون 1000دون 0.770.500.59150,0007,2006,2007,9001000ھایتي

545169607339310دون 100دون 100دون 1000دون 200دون 100دون 1,3001000دون 0.110.050.2121,0001000ھندوراس

––––––––––––––––––––ھنغاریا

–––––فوق 8095فوق 95دون 100دون 100دون 200دون 100دون 100دون 500دون 500دون 0.0723,000100دون 0.030.01ھولندا

––––––––––––––––––––والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
–––––544862دون 0.070.030.112,800,00048,00060,000160,0005,10015,000100,0003,0001,000شرق آسیا والمحیط الھادئ

––––––46–––9,90049,000–220,000––0.250.020.192,400,000أوروبا وآسیا الوسطى

––––––29–––7,20041,000–190,000––0.470.030.281,600,000أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

––––––77–––2,7008,400–29,000––0.060.010.11840,000أوروبا الغربیة

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر 
–––––755753دون 0.190.050.362,100,00034,00077,000120,0002,60019,00045,0002,0001,000الكاریبي

–––––373362دون 100دون 1,1006,300200دون 0.030.010.04150,0003,0004,00011,000500الشرق األوسط وشمال أفریقیا

–––––––––––––––––0.010.24–أمریكا الشمالیة

–––––0.060.020.032,300,000140,000130,000100,00010,00018,00071,0007,6003,100384633جنوب آسیا

49321015–1.230.871.8325,700,0001,900,0001,700,0001,200,000140,000190,000730,000100,00050,000785442أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

1624–54–1.681.012.3419,600,0001,400,0001,300,000800,00079,000130,000420,00059,00034,000886051شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

433236–0.780.741.256,100,000540,000450,000360,00060,00062,000300,00043,00016,000493421غرب ووسط أفریقیا

813–––0.540.460.7010,800,000980,000800,000490,00069,00068,000320,00052,00027,000815640أقل البلدان نموًا

–––––0.260.290.5536,700,0002,100,0002,100,0001,800,000160,000260,0001,000,000120,00055,000765343العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

حاالت اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة (لكل 1,000 من 
السكان غیر المصابین) — العدد المقّدر من اإلصابات الجدیدة بفیروس 
نقص المناعة البشریة لكل 1,000 من السكان غیر المصابین، 2016. 
البیانات المبلغ عنھا حول األطفال (دون سن الخامسة)، والمراھقین (من 

الفئة العمریة 15–19 سنة) وجمیع األعمار.
األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة — العدد 
المقّدر من األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة، 

2016. البیانات المبلغ عنھا حول األطفال (0–14 سنة)، والمراھقین 
(10–19 سنة) وجمیع األعمار.

اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة — العدد المقّدر 
لإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة البشریة، 2016. البیانات 

المبلغ عنھا حول األطفال (دون سن الخامسة)، والمراھقین (من الفئة 
العمریة 15–19 سنة) وجمیع األعمار.

الوفیات المتصلة باإلیدز — العدد المقّدر من الوفیات المرتبطة بمرض 
اإلیدز، 2016. البیانات المبلغ عنھا حول األطفال (0–14 سنة)، 

والمراھقین (10–19 سنة) وجمیع األعمار.
النساء الحوامل الالتي یتلقین عقارات مضادة للفیروسات العكوسة 
لمنع انتقال المرض من األم إلى الطفل — النسبة المئویة من العدد 

المقدر من النساء الحوامل المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة 

الالتي یتلقین أنظمة عالج فعالة (باستثناء الجرعة المنفردة من عقار 
نیفیرابین) من العقارات المضادة للفیروسات العكوسة لمنع انتقال 

المرض من األم إلى الطفل، 2016. 
األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة الذین یتلقون 

عقارات مضادة للفیروسات العكوسة — النسبة المئویة من العدد المقدر 
من األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة الذین یتلقون 

عقارات مضادة للفیروسات العكوسة، 2016. البیانات المبلغ عنھا حول 
األطفال (0–14 سنة)، والمراھقین (10–19 سنة) وجمیع األعمار.

استخدام الواقي الذكري بین المراھقین ذوي الشركاء الجنسیین 
المتعددین — بین المراھقین ذكورًا وإناثًا (من الفئة العمریة 

15–19 سنة) ممن ذكروا أن لدیھم أكثر من شریك خالل األشھر 
االثني عشر الماضیة، والنسبة المئویة ممن ذكروا أنھم استخدموا الواقي 

الذكري في المرة األخیرة التي مارسوا فیھا الجنس مع أي شریك، 
.2016–2011

المراھقون الذین أجروا فحصًا لإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة 
خالل األشھر االثني عشر الماضیة وتلقوا النتائج — النسبة المئویة من 

األوالد والبنات (من الفئة العمریة 15–19 سنة) الذین أجروا فحصًا 
لإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة خالل األشھر االثني عشر 

األخیرة وتلقوا النتائج ألحدث فحص، 2016-2011.

حاالت اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة 
لكل 1,000 من السكان غیر المصابین — 

تقدیرات برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 
بفیروس نقص المناعة البشریة اإلیدز للعام 

2017، تموز/ یولیو 2017.
األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة 

البشریة – تقدیرات برنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة 

اإلیدز للعام 2017، تموز/ یولیو 2017.
اإلصابات الجدیدة بفیروس نقص المناعة 
البشریة — تقدیرات برنامج األمم المتحدة 

المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة 
اإلیدز للعام 2017، تموز/ یولیو 2017.

الوفیات المرتبطة باإلیدز – تقدیرات برنامج 
األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص 
المناعة البشریة اإلیدز للعام 2017، تموز/ 

یولیو 2017.
النساء الحوامل الالتي یتلقین عقارات مضادة 
للفیروسات العكوسة لمنع انتقال المرض من 

األم إلى الطفل — تقدیرات برنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة 

اإلیدز للعام 2017، تموز/ یولیو 2017.

األشخاص المصابون بفیروس نقص المناعة 
البشریة الذین یتلقون عقارات مضادة 

للفیروسات العكوسة — تقدیرات برنامج 
األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص 
المناعة البشریة اإلیدز للعام 2017، تموز/ 

یولیو 2017.
استخدام الواقي الذكري بین المراھقین ذوي 

الشركاء الجنسیین المتعددین — قواعد 
البیانات اإلحصائیة العالمیة التابعة للیونیسف 

المستندة إلى المسوح العنقودیة متعددة 
المؤشرات، واالستقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، واستقصاءات مؤشرات اإلیدز، 
ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.

المراھقون الذین أجروًا فحصًا لإلصابة 
بفیروس نقص المناعة البشریة خالل األشھر 

االثني عشر الماضیة وتلقوا النتائج — 
قواعد البیانات اإلحصائیة العالمیة التابعة 
للیونیسف المستندة إلى المسوح العنقودیة 

متعددة المؤشرات، واالستقصاءات الدیمغرافیة 
والصحیة، واستقصاءات مؤشرات اإلیدز، 

ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.

البیانات غیر متوفرة.  –
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر   x
تلك المحددة في عنوان العمود. ال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة. التقدیرات من سنوات 

البیانات قبل عام 2006 غیر معروضة.

استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة (عادة   p
ما تتراوح بین 25–49 من الحاالت غیر 

المرّجحة). وال َتِرد أیة بیانات تستند إلى أقل 
من 25 حالة غیر مرجحة.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا   *
البیانات خالل المدة المحددة في عنوان العمود.

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة:تعریفات المؤشرات:
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2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

لدى الشباب 
(15–24 سنة)

العدد لكل 100 نسمة(%)

المشاركة في 
المدارس قبل 
المشاركة في المدارس اإلعدادیةالمشاركة في المدارس االبتدائیةاالبتدائیة

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

معدل األطفال غیر 
الملتحقین بالمدارس 

ممن بلغوا سن االلتحاق 
بالمدرسة االبتدائیة (%)

معدل البقاء في 
المدرسة االبتدائیة 
حتى بلوغ الصف 
األخیر منھا (%) 

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

البلدان 
والمناطق

*2016–20112016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

إناثذكور
الھواتف 
النقالة

مستخدمو 
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراإلنترنت

––100x100x1637688861001019697––3 2 991009798االتحاد الروسي

––94x97x2049183841171169493––4 4 91937683اإلمارات العربیة المتحدة

7577––9696 1 99991517072731101101009998990األرجنتین

82839294–– 11 999919662333297988989989811األردن

––99x98x217985655101102969786x87x2 2 99979088البحرین

––7680–– 5 9899119609392117114929397976البرازیل

–––––– 2 2––99991097094931091059898البرتغال

9496––9698 – –9795––––––1001008969البوسنة والھرسك

808193939396 7 99991677057549593939298986الجبل األسود

96x92x117437979120113––9897– – 9395––8285الجزائر

––––99100 – –––––11576107104100100––الجمھوریة التشیكیة

778148585872 12 979881614345108998886949611الجمھوریة الدومینیكیة

––95x90x5432668179676697x96x28 30 93935352الجمھوریة العربیة السوریة

––1001008994 1 1––1239796961021019898––الدانمرك

768067726973 7 9798141297173111107919295968السلفادور

566039422730 24 61519926141678876875535530السنغال

69x63x6928364874675255696747 44 8079––3132السودان

––––99100 0 0––1279294941211269999––السوید

–––––– – –24x19x––––––582––الصومال

–––––– – –100x100x97538384104104––97y97yالصین

5147–––– – –9387––––––57498221العراق

––117117949888x89x5 1 ––5870––979910956الفلبین

85x76x68253838123111978787840 9 656744405149الكامیرون

–––––– – –––––––––––––الكرسي الرسولي

6561–––– 3 8677113814141071158895969711الكونغو

––95968188 1 2––99991477882801021039393الكویت

––9588121586351118112999891x88x1 1 91876263المغرب

959679828689 2 999988606870104103959598983المكسیك

––7670–– 2 3––99991587417181081119798المملكة العربیة السعودیة

––9696–– 0 0––122958888108108100100––المملكة المتحدة

––991009999 0 0––110979798101100100100––النرویج

––––99100 – –––––16684103104104102––النمسا

636623162117 42 35154947878676757554632النیجر

––908287301312103115929385x82x3 2 82816469الھند

––8790–– 5 6––1277672701001009394––الوالیات المتحدة

––––100100 0 0––101101100100––13092––الیابان

726747344334 22 67251110689927880728––الیمن

––92929594 4 3––999911369494998979796الیونان

63x47x5115313010797898264y67y11 17 373935332126إثیوبیا

91x83x7113135346413783y79y59 63 7274201963y55yإریتریا

––––9798 0 1––10010011081979610410699100إسبانیا

––––9898 4 6––10010014987908798999495إستونیا

––––10098 2 3––132801111111041059798––إسرائیل

––999984547073107114919397y97y3 1 81837478إكوادور

747985y89y–– 10 100100149255759107104908999999إندونیسیا

––––9999 1 1––10010014061100971011019897إیطالیا

––100100106782424107106959369y67y5 7 100958582أذربیجان

9798––10099 4 10010011562525398989696100993أرمینیا

–––––– 3 3––110881271231021029797––أسترالیا

62384828–– – –7353––13291––62326611أفغانستان

9596919090x92x 5 9999105669087116112969592933ألبانیا

––––9796 – –––––11590112111105105––ألمانیا

––7882–– 10 9––194739795100948886––أنتیغوا وبربودا

––––7170 – –––––––––1001008798أندورا

3231–––– 27 857155136494157100957376765أنغوال

–––––– – –––––––––178x82––أنغویال

9910068737577 6 9999149668889110107949497985أوروغواي

––991009492 4 2––100100774726261061019693أوزبكستان

1520––2122 5 868255221112109111929586878أوغندا

686891919898 2 10010013352868410310595971001004أوكرانیا

–––––– 0 2––1048295991011029495––آیرلندا

––97999698 1 0––1189897971009910099––آیسلندا
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معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

لدى الشباب 
(15–24 سنة)

العدد لكل 100 نسمة(%)

المشاركة في 
المدارس قبل 
المشاركة في المدارس اإلعدادیةالمشاركة في المدارس االبتدائیةاالبتدائیة

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

معدل األطفال غیر 
الملتحقین بالمدارس 

ممن بلغوا سن االلتحاق 
بالمدرسة االبتدائیة (%)

معدل البقاء في 
المدرسة االبتدائیة 
حتى بلوغ الصف 
األخیر منھا (%) 

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

البلدان 
والمناطق

*2016–20112016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

إناثذكور
الھواتف 
النقالة

مستخدمو 
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراإلنترنت

––69x64x4910––1201098983––10 16 ––1714بابوا غینیا الجدیدة

––9899105513838108104898890y91y11 11 83865863باراغواي

646458483634 32 806671167767100857968676021باكستان

––989991x–71771001127487––26 13 ––3338باالو

80878989–– 8 11580838693949092100999––بربادوس

––––9895 – –––––99100121757173108108بروني دار السالم

––92958587 1 1––111871171161041049999––بلجیكا

––96968178 5 5––989812760848298979493بلغاریا

––96947073 1 64454950116110979596970––بلیز

61755160–– – –9093––919478183131116125بنغالدیش

98x97x172544849104101949397976 7 858771747886بنما

595649414034 12 6441801224241341241008877720بنن

787957675254 10 908489422527971038587969512بوتان

––92x96x1593918181091069092––9 8 93954657بوتسوانا

627127261917 32 574484144490867167545029بوركینا فاسو

414821251211 4 85754851313123124939585846بوروندي

––98989394 3 3––1467379791001019696––بولندا

9999117458889102102949492y91y2 2 899271728587بیرو

100x100x12471106101101101959693905 4 9899––9497بیالورس

79798386–– 13 989817348746410699948795956تایالند

9898–––– – –9898––1581864629089––تركمانستان

––88888886 6 1009997583028103102959494975تركیا

–––––– – –98x98x––––––16173––ترینیداد وتوباغو

1611––5446 31 412244511115888969534711تشاد

4540––5553 10 907875111718125118948890874توغو

––76469693103104848597x,y99x,y5 2 ––7377––توفالو

–––––– – ––––––0x1x175160121––توكیالو

939580857685 – –9898––9796126514444116113تونس

––9910075403938109107929493y93y5 3 ––7884تونغا

80x79x125251820137136949771735 1 818439483034تیمور-لیشتي

939668789292 – –9799––––1164596103––جامایكا

–––––– – –––––––––9280––جزر البھاما

657838424552 20 74705882021107998178848417جزر القمر

–––––– – –––––––––100x0––جزر تركس وكایكوس

––68782325 29 70111001001151147071656830––جزر سلیمان

–––––– – –––––––––199x38x––جزر فرجن البریطانیة

––56x548497106999793––2 3 79749091––جزر كوك

––989929x30404193937579––24 19 ––5864جزر مارشال

3931––5655 – –8885––918039644112102جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

––98979092 – –9697––9898100535150106112جمھوریة إیران اإلسالمیة

49x27x25466107807962786821 38 47451691713جمھوریة أفریقیا الوسطى

2531––6271 19 87857413313280837981788321جمھوریة تنزانیا المتحدة

––98998760757610199909091x93x8 8 90906974جمھوریة فنزویال البولیفاریة

––991009897 1 1––12393949499999898––جمھوریة كوریا

––100x100x140x5151––––9999– – ––5757جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

778055574044 8 776755223536114109939285857جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

98x1017236369493919198989 9 979678768685–جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

959583829697 10 9910011171848393928786999810جمھوریة مولدوفا

44x30x25x16x101075533527262165 73 ––1163جنوب السودان

–––––– – –9797––999914254777810297جنوب أفریقیا

9999939199y99y – –9897––116118––10010012950جورجیا

––3813556962615471y68y39 46 80714437––جیبوتي

––9999914071719896898897x97x9 11 96976466دولة بولیفیا المتعددة القومیات

949983879297 7 9999776153529494909199998دولة فلسطین

––––8177 – –––––107678788117115––دومینیكا

414819242534 4 818370201818132133949693966رواندا

99991066091919189878792y91y10 10 9494848390y90yرومانیا

91x87x7526––1031048688868812 10 575431304651زامبیا

757833414863 13 889383234243101998586949614زمبابوي

––999969293942107107969688y89y3 2 92896668ساموا

50604657–– 5 979685285256118111969494943سان تومي وبرینسیبي

––11450x10610894939392––7 7 95989194––سان مارینو
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معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

لدى الشباب 
(15–24 سنة)

العدد لكل 100 نسمة(%)

المشاركة في 
المدارس قبل 
المشاركة في المدارس اإلعدادیةالمشاركة في المدارس االبتدائیةاالبتدائیة

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

معدل األطفال غیر 
الملتحقین بالمدارس 

ممن بلغوا سن االلتحاق 
بالمدرسة االبتدائیة (%)

معدل البقاء في 
المدرسة االبتدائیة 
حتى بلوغ الصف 
األخیر منھا (%) 

نسبة االلتحاق 
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نسبة االنتظام  
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إناثذكور
الھواتف 
النقالة

مستخدمو 
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراإلنترنت

––8889–– 1 1––1035693931061039494––سانت فنسنت وجزر غرینادین

––96958082 18 21––13777918182837780––سانت كیتس ونیفس

909074759590 – –10099––––95475659––سانت لوسیا

––98x99x1183293931031019896––2 4 99999696سري النكا

––––9999 – –––––12880959310099––سلوفاكیا

––99999597 2 3––11575959299999798––سلوفینیا

–––––– – –––––––––10010014781سنغافورة

92x95x762925261181088079979820 20 727720313348سوازیلند

859850614661 5 9897146459097124121939495966سورینام

––8787–– 0 1––136891051041041049393––سویسرا

484831293636 1 655198121011127128999974781سیرالیون

–––––– 99x99x1615788931011049496––5 4سیشیل

––9999127668886103100949491y92y6 6 991007582شیلي

1009797979796 1 100100121675958101101969699991صربیا

100x100x10720121010098979885862 0 999998958684طاجیكستان

––98998186 2 9999159705556107111959497982ُعمان

5159–––– – –9798––8789144483638144140غابون

737735413232 20 665614019373990947178656628غامبیا

88x83x139351171191071108788707013 11 858250503335غانا

––7982–– 2 2––1115689831071039695––غرینادا

757447465450 12 95931153544451041008685949312غواتیماال

909577759295 16 96976636959387848380979714غیانا

676535243226 28 57378510151599848170635816غینیا

109–––– – –6262––––––7150704غینیا-بیساو

––98x97x662458588078555661x60x43 43 72722224غینیا االستوائیة

––7124103100121119858776y78y14 12 ––4248––فانواتو

–––––– 0 1––103861091091061059999––فرنسا

––1001009697 0 1––13488797910210199100––فنلندا

––98968791 2 2––1061059798––10347––فیجي

97x97x128478482109108––9898– – 949893958992فییت نام

––98979495 2 2––10010013476818099999798قبرص

––99967683 3 98100147945860102104929396974قطر

100x100x131352828108107908899992 3 969788879898قیرغیزستان

––88906675 3 3––98991224874731131079797كابو فیردي

100x100x15077596010911188871001000 0 9999––99100كازاخستان

––99999192 0 3––10010010473646198988989كرواتیا

88x86x125261719117116949692946 4 415544494754كمبودیا

–––––– – –––––84907473100101––كندا

––94959195 8 8––1001003539102103100959292كوبا

858039282620 25 5947126277799888475797416كوت دیفوار

939574767173 4 9999159665352110109979696963كوستاریكا

869172787481 7 9899117588584115112919194957كولومبیا

––6888–– – –8387––103106––5114––كیریباس

3846–––– 12 8786812677761091098387848716كینیا

––––9595 3 3––100100131808988100999696التفیا

––99x99x9676807597888579989814 19 87946767لبنان

––82848387 4 4––14897949397979393––لكسمبرغ

63x37x83715915399893936424361 64 ––761415لیبریا

–––––– – –––––––––12020––لیبیا

––98989796 0 1––1001001417492911031049898لیتوانیا

––9084–– 2 3––116981021061061059190––لیختنشتاین

577422392037 18 80941072733351071047982909421لیسوتو

––95989696 0 3––98991257710911310210597100مالطة

645933283426 43 6139120114479725952555136مالي

––98x98x1417992961021029898––2 2 92928589مالیزیا

68y71y– – 4144283122x25x––78754251719149149مدغشقر

83888486–– 1 9490114393130104104989897971مصر

545529302531 – –9395––727340108182144147مالوي

8084706764x78x 4 949694956–99992235910110297ملدیف

98x99x114228586102100979698992 3 ––––9195منغولیا

66x48x87189121001057781586222 18 656322212120موریتانیا

––96968286 3 5––9899144531031051021049597موریشیوس
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معدل اإللمام 
بالقراءة والكتابة 

لدى الشباب 
(15–24 سنة)

العدد لكل 100 نسمة(%)

المشاركة في 
المدارس قبل 
المشاركة في المدارس اإلعدادیةالمشاركة في المدارس االبتدائیةاالبتدائیة

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة (%)

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

معدل األطفال غیر 
الملتحقین بالمدارس 

ممن بلغوا سن االلتحاق 
بالمدرسة االبتدائیة (%)

معدل البقاء في 
المدرسة االبتدائیة 
حتى بلوغ الصف 
األخیر منھا (%) 

نسبة االلتحاق 
الصافیة (%)

نسبة االنتظام  
الصافیة (%)

البلدان 
والمناطق

*2016–20112016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

إناثذكور
الھواتف 
النقالة

مستخدمو 
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكوراإلنترنت

80x57x6618––110101918771729 13 343217191517موزامبیق

–––––– – –––––––––8695––موناكو

–––––– – –––––––––97x55x––مونتسیرات

53526771–– – –9392––85848925232410198میانمار

899241555467 8 93951093121221131108891929311نامیبیا

––9754x8596110100888497y98y11 16 ––6671––ناورو

757855534246 3 9080112208583131141979776763نیبال

76x58x8226––9493––7066– – ––––5049نیجیریا

–––––– – –85x89x12225––––––71x,y70x,yنیكاراغوا

––9798–– 1 1––125889393100999999––نیوزیلندا

–––––– – –38x80x113125147120––100100––نیوي

74x70x6112––––––8384– – ––––1926ھایتي

959791304547111110929495y92y7 6 748243504857ھندوراس

––98989089 4 4––1197980781021019190––ھنغاریا

–––––– 1 2––1309095971051049899––ھولندا

––4956–– 15 17––2233343295968385––والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
**84**81**76**71––**6**97976**93**999710952777710610593شرق آسیا والمحیط الھادئ

––3295959392––1257476751031039696––أوروبا وآسیا الوسطى

––10099129646059102102959494954493939392أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

––––119798––1228397971051049898––أوروبا الغربیة

98991095676761091079393969654909274777679أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

91881124835341061049391949368919074747272الشرق األوسط وشمال أفریقیا

–––87–––6––1237872701001009394––أمریكا الشمالیة

56807963664344––8880852622211051129089جنوب آسیا

79727520313210498827875741721555632313232أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

878571213940106100838178791719485129302429شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

3936––6363––7268––69558019202110195غرب ووسط أفریقیا

807368162324108101827876751722525441413335أقل البلدان نموًا

**54**53**68**767766**9**87858**89**928510146494810510590العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب — عدد األشخاص الملمین 
بالقراءة والكتابة من الفئة العمریة 15–24 سنة، معبرًا عنھ كنسبة 

مئویة من مجموع عدد األشخاص في ھذه الفئة العمریة.
الھواتف المحمولة — عدد االشتراكات العاملة في الشبكة العامة 
للھواتف المحمولة، بما في ذلك عدد االشتراكات باستخدام بطاقات 

تحدید ھویة المشترك (SIM) العاملة والمدفوعة مسبقًا خالل األشھر 
الثالثة الماضیة.

مستخدمو اإلنترنت — العدد التقدیري لمستخدمي شبكة اإلنترنت من 
مجموع السكان. وذھا یشمل أولئك الذین یستخدمون اإلنترنت من أي جھاز 

(بما في ذلك الھواتف المحمولة) خالل األشھر االثني عشر الماضیة.
نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس قبل االبتدائیة — عدد األطفال 

الملتحقین بالمدارس قبل االبتدائیة، بصرف النظر عن السن، معبرًا عنھ 
كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق 

بالمدارس قبل االبتدائیة.
نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال الملتحقین 

بالمدارس االبتدائیة، بصرف النظر عن السن، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من 
مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة.

نسبة االلتحاق الصافیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال الملتحقین 
بالمدارس االبتدائیة أو الثانویة، ممن بلغوا السن المحددة رسمیًا لاللتحاق 

بالمدارس االبتدائیة، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من مجموع األطفال في 
السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة. ونظرًا لشمول 

األطفال ممن بلغوا سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائیة ولكنھم ملتحقون 
بمدارس ثانویة، یمكن اإلشارة إلى ھذا المؤشر بوصفھ نسبة االلتحاق 

الصافیة المعدلة بالمدارس االبتدائیة.
نسبة االنتظام الصافیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال الذین 

ینتظمون في المدارس االبتدائیة أو الثانویة، ممن بلغوا السن المحددة 
رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من 

مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة. 
ونظرًا لشمول األطفال ممن بلغوا سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائیة 

ولكنھم ملتحقون بمدارس ثانویة، یمكن اإلشارة إلى ھذا المؤشر بوصفھ 
نسبة االنتظام الصافیة المعدلة بالمدارس االبتدائیة.

معدل األطفال غیر الملتحقین بالمدارس ممن بلغوا سن االلتحاق 
بالمدرسة االبتدائیة — عدد األطفال الذین بلغوا السن المحددة رسمیًا 
لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة ولكنھم غیر ملتحقین بمدارس ابتدائیة أو 
ثانویة، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من مجموع عدد األطفال الذین بلغوا 

السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة.
عدد األطفال غیر الملتحقین بالمدارس ممن بلغوا سن االلتحاق 

بالمدرسة االبتدائیة — عدد األطفال الذین بلغوا نطاق السن المحدد 
رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة ولكنھم غیر ملتحقین بمدارس 

ابتدائیة أو ثانویة. وال ُیحسب األطفال الملتحقون بالمدرسة قبل االبتدائیة 
ویعتبرون غیر ملتحقین بالمدارس.

معدل البقاء في المدرسة االبتدائیة حتى بلوغ الصف األخیر منھا — 
النسبة المئویة من األطفال الذین یدخلون الصف األول من المدرسة 

االبتدائیة والذین یصلون في نھایة المطاف إلى الصف األخیر.
نسبة االلتحاق الصافیة بالمدارس اإلعدادیة — عدد األطفال الملتحقین 
بالمدارس اإلعدادیة، ممن بلغوا السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس 

اإلعدادیة، معبرًا عنھ كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن 
المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس اإلعدادیة. ال تشمل نسبة االلتحاق 
الصافیة بالمدارس اإلعدادیة األطفال الذین بلغوا السن المحددة رسمیا 

لاللتحاق بالمدارس اإلعدادیة والتحقوا بالتعلیم فوق الثانوي نظرًا 
للصعوبات في اإلبالغ عن أعمار األطفال وتسجیلھا في تلك المرحلة. 

نسبة االنتظام الصافیة بالمدارس اإلعدادیة — عدد األطفال الذین 
ینتظمون في المدارس اإلعدادیة أو المدارس فوق الثانویة، ممن 

بلغوا السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس اإلعدادیة، معبرًا عنھ 
كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق 
بالمدارس اإلعدادیة. نظرًا لشمول األطفال الذین بلغوا السن المحددة 

رسمیًا لاللتحاق بالمدارس اإلعدادیة الذین التحقوا بالتعلیم فوق الثانوي، 
یمكن اإلشارة إلى ھذا المؤشر بوصفھ نسبة االنتظام الصافیة المعدلة 

بالمدارس اإلعدادیة.
جمیع البیانات تشیر إلى التصنیف الدولي الموحد للتعلیم بخصوص 
مستویات التعلیم االبتدائي واإلعدادي، وبالتالي فإنھا قد ال تتطابق 

تمامًا مع األنظمة المدرسیة المعتمدة في بلدان محددة.

اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب — معھد 
الیونسكو لإلحصاء.

استخدام الھاتف المحمول واإلنترنت — 
االتحاد الدولي لالتصاالت، جنیف.

نسب االلتحاق بالمدارس قبل االبتدائیة، 
واالبتدائیة، واإلعدادیة، ومعدالت األطفال 

غیر الملتحقین بالمدارس — معھد الیونسكو 
لإلحصاء. تقدیرات تستند إلى بیانات إداریة من 
 (EMIS) نظم معلومات إدارة التعلیم الوطنیة

باإلضافة إلى تقدیرات األمم المتحدة للتعداد 
السكاني.

االنتظام في المدارس االبتدائیة واإلعدادیة — 
االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 
أخرى لألسر المعیشیة.

معدل البقاء حتى بلوغ الصف األخیر من 
المدرسة االبتدائیة — بیانات إداریة: 

معھد الیونسكو لإلحصاء؛ بیانات المسوح: 
االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 
أخرى لألسر المعیشیة. 

البیانات غیر متوفرة.   −

تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر    x

تلك المحددة في عنوان العمود. وال تدخل 
ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 

والمتوسطات العالمیة، باستثناء بیانات 
الفترة 2005–2006 من الھند. التقدیرات 

من سنوات البیانات قبل عام 2000 غیر 
معروضة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو   y

تشیر إلى جزء من البلد فقط.  إذا اندرجت 
ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 

المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 
المناطق والمتوسطات العالمیة.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا    *

البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 
العمود.

باستثناء الصین.   **

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة: تعریفات المؤشرات:



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

معدل النمو السنوي للسكان السكان (باآلالف)
متوسط   العمر المتوقعمعدل الموالید األوليمعدل الوفیات األولي(%)

معدل 
الخصوبة 
اإلجمالي

السكان 
في المناطق 
الحضریة (%)

معدل النمو السنوي المتوسط   
لسكان المناطق الحضریة 

(%) 2016

1990α2030–2016197019902016197019902016197019902016201620162016–1990α2030–2016–2016دون 5دون 18المجموع

0.2-0.1-0.2912131514136968711.874-0.1-143,96528,6429,561االتحاد الروسي

9,2701,4984646.21.37323726106272771.7866.81.9اإلمارات العربیة المتحدة

43,84713,0763,7361.10.89882322176672772.3921.20.8األرجنتین

9,4563,9591,2273.81.210545135266070743.4843.81.5األردن

1,4253341074.12.57323829156372772.0894.01.3البحرین

207,65356,23514,9191.30.610763525145965761.7861.80.8البرازیل

0.3111011211186774811.2641.40.6-10,3721,7644310.2البرتغال

0.60.6-0.27811241596671771.440-0.9-3,517628157البوسنة والھرسك

629139360.10.077102216117075771.7641.20.2الجبل األسود

40,60613,4954,6991.71.317654732235067762.8713.01.7الجزائر

0.11212111612107072791.5730.10.3-10,6111,8815340.1الجمھوریة التشیكیة

10,6493,7501,0601.50.911664230205868742.4802.91.5الجمھوریة الدومینیكیة

18,4308,2312,1001.52.611564636215971702.9583.02.6الجمھوریة العربیة السوریة

5,7121,1572850.40.4101291512107375811.7880.50.6الدانمرك

6,3452,1535770.70.513874331195564742.1671.91.0السلفادور

15,4127,6162,5442.72.6251165043363957674.8443.23.5السنغال

39,57918,9715,9402.62.3151274742335256644.5343.43.1السودان

9,8382,0065840.50.6101191414127478821.9860.60.8السوید

14,3187,6422,6172.52.92320114748434145566.3403.44.0الصومال

1,403,500295,11285,8660.70.211773622125969761.6573.71.6الصین

37,20317,4605,7382.92.612754638335866704.4702.82.6العراق

103,32039,20411,5302.01.49773933236165692.9441.61.8الفلبین

23,43911,5783,8042.72.41915104545364652584.7553.93.2الكامیرون

1000.20.0––––––––––1000.20.0الكرسي الرسولي

5,1262,4898242.92.5141274338355356654.7663.43.0الكونغو

4,0539893162.51.36334823166672752.0982.22.0الكویت

35,27711,4913,5081.31.114754329205365762.5612.11.6المغرب

127,54041,60011,5811.51.010554429186171772.2801.91.2المكسیك

32,2769,6412,9662.61.415544736205369752.5832.71.3المملكة العربیة السعودیة

65,78913,7854,0000.50.5121191514127276821.9830.70.7المملكة المتحدة

5,2551,1303060.80.9101181714127477821.8811.21.1النرویج

8,7121,4894120.50.21311101611107076821.5660.50.6النمسا

20,67311,7524,2183.63.82823105756483644607.2194.55.7النیجر

1,324,171448,314119,9981.61.0171173932194858692.3332.52.2الھند

322,18073,92819,6070.90.710981616137175791.9821.30.9الوالیات المتحدة

0.1-0.47711191087279841.5940.9-127,74920,0515,3430.1الیابان

27,58412,9574,0753.22.1251165352324158654.0355.13.4الیمن

0.310911181187177811.3780.70.2-11,1841,9374740.3الیونان

102,40349,50015,1772.92.2211874848324347654.2204.64.3إثیوبیا

4,9552,3977441.82.2211674742324350654.1234.34.4إریتریا

46,3488,1352,0650.60.0989201097277831.4801.00.4إسبانیا

0.3-1.0-0.31113121514117069781.667-0.7-1,31224768إستونیا

8,1922,6728412.31.47652622207277833.0922.31.4إسرائیل

16,3855,6061,6111.81.312654130205869762.5642.41.7إكوادور

261,11585,96524,8221.40.913874026195563692.4543.61.9إندونیسیا

0.2101010171087277831.5690.40.3-59,4309,7612,4820.2إیطالیا

9,7252,6538911.10.79973229186365722.1551.21.2أذربیجان

0.90.1-0.70.068102322137068751.663-2,925685202أرمینیا

24,1265,4331,5511.31.19772015137177831.8901.51.2أسترالیا

34,65617,7445,2334.02.1281675249333750644.6275.53.6أفغانستان

0.40.08673225126772781.7581.51.4-2,926659177ألبانیا

81,91513,1033,5570.10.0121211141097175811.5760.20.0ألمانیا

1013081.60.97763119166671762.1230.00.3أنتیغوا وبربودا

851.10.2––––––––––771331.30.1أندورا

28,81315,4165,2773.33.1272395353423742625.7455.34.2أنغوال

1002.20.5––––––––––15412.20.5أنغویال

3,4448842400.40.3101092118146973772.0950.70.4أوروغواي

31,44710,3863,1841.71.110863735216266712.3361.11.7أوزبكستان

41,48822,8077,6993.33.1171894950424946605.6164.85.1أوغندا

0.4-0.4-0.5913151513117170721.570-0.6-44,4397,9482,334أوكرانیا

4,7261,1973441.10.711962214147175812.0641.61.3آیرلندا

33280221.00.77762117137478831.9941.30.9آیسلندا

8,0853,4491,0332.41.916974135284959663.7131.92.8بابوا غینیا الجدیدة

6,7252,4046721.81.17663734216568732.5602.81.9باراغواي

193,20379,00524,9632.21.7151174340285360663.5393.02.6باكستان
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البلدان 
والمناطق

معدل النمو السنوي للسكان السكان (باآلالف)
متوسط   العمر المتوقعمعدل الموالید األوليمعدل الوفیات األولي(%)

معدل 
الخصوبة 
اإلجمالي

السكان 
في المناطق 
الحضریة (%)

معدل النمو السنوي المتوسط   
لسكان المناطق الحضریة 

(%) 2016

1990α2030–2016197019902016197019902016197019902016201620162016–1990α2030–2016–2016دون 5دون 18المجموع

882.21.3––––––––––22821.41.0باالو

28566170.30.11010112216126671761.8310.30.7بربادوس

423120341.91.06443729166773771.9782.61.3بروني دار السالم

11,3582,3096430.50.41211101412117176811.8980.50.3بلجیكا

0.5-0.4-0.791215161297171751.674-0.8-7,1311,183324بلغاریا

367141402.61.88554236236671702.5442.22.0بلیز

162,95256,86915,2361.60.9191054835194858722.1353.82.7بنغالدیش

4,0341,3243881.91.48553826206673782.5672.71.8بنما

10,8725,3791,7753.02.6241594746374254615.0444.13.4بنن

798259701.51.0241364939184053702.1394.82.3بوتان

2,2508402591.91.613874634245562672.7582.81.4بوتسوانا

18,6469,7243,2212.92.7251794747393949605.4315.94.7بوركینا فاسو

10,5245,3721,9012.62.92118114750424448575.7125.35.1بوروندي

0.381010171597071781.3610.00.1-38,2246,7851,8190.0بولندا

31,77410,4543,0331.41.114764230195366752.4791.91.4بیرو

0.2-0.2911131614127171731.7770.2-0.3-9,4801,821579بیالورس

68,86414,9613,7680.80.110683819105970751.5522.81.5تایالند

5,6632,0217091.71.312973835255863682.9501.91.7تركمانستان

79,51224,1626,7751.50.815864026165264762.1742.21.3تركیا

0.4-1,365335950.40.078102721146568711.880.3ترینیداد وتوباغو

14,4537,8542,6663.42.82319134751434147535.9233.64.0تشاد

7,6063,6681,1762.72.3191294842344756604.5403.93.4توغو

611.91.5––––––––––11410.81.0توفالو

000––––––––––0.90.8-100توكیالو

11,4033,2051,0521.30.816664126185169762.2671.81.1تونس

10746130.50.97663631246570733.6240.61.5تونغا

1,2696502062.02.1231664343354048695.5333.63.4تیمور-لیشتي

2,8818202050.70.18773525176872762.0551.10.9جامایكا

39197281.60.86562624146671761.8831.81.1جزر البھاما

7963691192.52.1191274643334657644.3282.62.8جزر القمر

935.11.3––––––––––351034.31.2جزر تركس وكایكوس

599275832.51.8131154540295457713.9234.53.4جزر سلیمان

473.01.4––––––––––31932.41.0جزر فرجن البریطانیة

751.70.7––––––––––0.20.2-1762جزر كوك

730.90.9––––––––––531950.40.3جزر مارشال

78,73641,55314,4943.23.02017104746424449606.1434.23.6جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

80,27722,1496,8231.40.716754233175164761.7742.41.4جمھوریة إیران اإلسالمیة

4,5952,3267301.72.12317144341364249524.9402.32.8جمھوریة أفریقیا الوسطى

55,57228,6989,6553.02.9181574844384750665.0324.94.6جمھوریة تنزانیا المتحدة

31,56810,4932,9741.81.17563729196570752.3892.01.2جمھوریة فنزویال البولیفاریة

50,7928,6782,2260.60.3966301596172821.3831.00.5جمھوریة كوریا

25,3696,4521,7260.90.410693721146070721.9611.00.8جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

6,7582,6747661.81.2181474343244654672.7405.63.3جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

2,0814251180.20.078102518116671761.5570.10.3جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

0.2-1.1-0.41010112019106568721.245-0.3-4,060768218جمھوریة مولدوفا

12,2315,9441,9252.92.52821115147363644574.9194.43.8جنوب السودان

56,01519,4285,7051.51.0128103829215662632.5652.31.2جنوب أفریقیا

0.1-1.0-0.399132017136770732.054-1.2-3,925875271جورجیا

9423561021.81.3151184540234957622.8771.81.3جیبوتي

10,8884,1501,1891.81.4201374235234655692.9692.81.9دولة بولیفیا المتعددة القومیات

4,7912,2317123.22.413535046325668734.0753.52.6دولة فلسطین

700.50.7––––––––––742260.10.4دومینیكا

11,9185,5931,7401.92.1203265047314434673.9308.74.7رواندا

0.20.1-0.51011132114106870751.555-0.7-19,7783,667944رومانیا

16,5918,6472,8202.82.9171885045384945625.0412.94.3زامبیا

16,1507,7262,5391.82.1131084737335558613.8321.92.3زمبابوي

19585230.70.611754133255565754.0190.30.5ساموا

200100312.22.1131074140345662674.5663.82.6سان تومي وبرینسیبي

941.20.3––––––––––33611.20.3سان مارینو

1103280.10.29774025166570731.9510.90.7سانت فنسنت وجزر غرینادین

320.91.5––––––––––551651.10.7سانت كیتس ونیفس

0.61.1-17843111.00.39683928126371751.519سانت لوسیا

20,7986,0201,6020.70.28673121156470752.0180.81.4سري النكا

0.10.1-0.1910101815107071771.453-5,4449962810.1سلوفاكیا

0.11010101711106973811.6500.10.3-2,0783631070.1سلوفینیا
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2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

معدل النمو السنوي للسكان السكان (باآلالف)
متوسط   العمر المتوقعمعدل الموالید األوليمعدل الوفیات األولي(%)

معدل 
الخصوبة 
اإلجمالي

السكان 
في المناطق 
الحضریة (%)

معدل النمو السنوي المتوسط   
لسكان المناطق الحضریة 

(%) 2016

1990α2030–2016197019902016197019902016197019902016201620162016–1990α2030–2016–2016دون 5دون 18المجموع

5,6221,0622652.40.9545231896876831.21002.51.0سنغافورة

1,3435921801.71.5189104943294860583.1211.31.6سوازیلند

558179501.20.79773728186367712.4661.20.7سورینام

8,4021,4994340.90.79981612107378831.5740.91.1سویسرا

7,3963,6381,1412.12.03026134947353537524.5402.52.7سیرالیون

942481.10.39783523166671742.3541.50.9سیشیل

17,9104,4621,1841.20.710663022136274801.8901.50.8شیلي

0.2-0.4910131915116871751.6560.2-0.3-8,8201,780469صربیا

8,7353,5811,1831.91.8121054241296063713.4271.32.7طاجیكستان

4,4251,1184013.42.116534838195067772.7784.01.4ُعمان

1,9808222742.81.9201183737304761663.8873.42.2غابون

2,0391,0653603.12.8261485047393852615.4604.83.6غامبیا

28,20712,6894,0852.52.0161184739314957634.0554.02.7غانا

10734100.40.39972828196469742.1360.70.4غرینادا

16,5827,0472,0232.21.814954539255362733.0523.33.0غواتیماال

773277760.20.59883628216263672.5290.31.1غیانا

12,3966,0821,9832.82.5271794547363750604.9384.03.5غینیا

1,8168722912.22.32217114346374249574.6504.53.2غینیا-بیساو

1,2215211824.03.02618104242344048584.7403.63.0غینیا االستوائیة

270114342.41.914854236265263723.3263.73.0فانواتو

64,72114,0803,8420.50.311991713127277832.0800.80.7فرنسا

5,5031,0782970.40.31010101413117075811.8840.60.4فنلندا

899303870.80.58673429196066702.5541.80.9فیجي

94,56925,7807,7611.30.812663629176071762.0343.22.2فییت نام

1,170241661.60.77771919117377811.3671.60.8قبرص

2,5704171306.51.65223622106875781.9996.51.0قطر

5,9562,1677601.21.211863232256066713.0360.92.0قیرغیزستان

540200551.81.214864240215465732.3663.01.5كابو فیردي

17,9885,5661,9970.30.99992623216367702.6530.01.0كازاخستان

0.10.2-0.6111113151196872781.559-0.5-4,213756196كرواتیا

15,7625,8541,7612.21.3201364342234254692.6213.32.7كمبودیا

36,2906,9991,9291.00.87771714117377821.6821.31.0كندا

0.1-11,4762,2606360.30.07782917117075801.7770.4كوبا

23,69611,6893,8612.52.42114125243374452544.9553.53.1كوت دیفوار

4,8571,2963461.70.87453327146676801.8783.61.6كوستاریكا

48,65314,0553,7121.30.69663826156168741.9772.01.3كولومبیا

11447141.81.5131073537285460663.7442.51.9كیریباس

48,46223,0947,0232.82.3151065142315258673.9264.54.0كینیا

0.5-1.2-0.91113151414107069751.567-1.2-1,97135097التفیا

0.88753225156670801.7882.60.3-6,0071,7434833.1لبنان

576115321.61.1121071312117075821.6901.81.2لكسمبرغ

4,6142,2497153.02.4241884945343947634.6502.63.2لیبریا

6,2932,1116271.31.113555129205669722.3791.71.4لیبیا

0.2-0.9-0.5911141715117171751.767-0.9-2,908519152لیتوانیا

140.41.1––––––––––38721.00.6لیختنشتاین

2,2049322861.21.21710134335284959543.1283.82.6لیسوتو

42975210.60.29891615107176811.5960.80.2مالطة

17,9959,8063,3322.92.93220105049433246586.1415.04.7مالي

31,1879,3502,6122.11.27553428176471752.0753.71.8مالیزیا

24,89511,9883,7692.92.6211564844334551664.2364.64.2مدغشقر

95,68936,99712,8762.01.616864234265265713.3431.61.8مصر

18,0929,2652,9082.52.7251975449374147634.6163.84.2مالوي

428117392.51.321935041184461772.1474.32.6ملدیف

3,0271,0173681.31.2151064432245560692.8732.11.7منغولیا

4,3011,9966552.92.5161184641344958634.7604.22.9موریتانیا

1,262295680.70.17682921116369751.4400.30.3موریشیوس

28,82914,9294,9503.02.82521104846393943585.2333.83.5موزامبیق

1001.00.9––––––––––38721.00.5موناكو

4.01.0-9––––––––––2.80.3-520مونتسیرات

52,88517,4854,5381.00.8151083927185159672.2352.32.0میانمار

2,4801,0763442.21.915974338295262643.4484.23.1نامیبیا

1000.40.5––––––––––11410.80.1ناورو

28,98311,1902,7561.71.0231364339204154702.1194.72.9نیبال

185,99093,96531,8022.62.52319124644394146535.5494.53.9نیجیریا

6,1502,1745971.51.013754636205464752.2592.11.7نیكاراغوا

الجدول 6. المؤشرات الدیمغرافیة
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البلدان 
والمناطق

معدل النمو السنوي للسكان السكان (باآلالف)
متوسط   العمر المتوقعمعدل الموالید األوليمعدل الوفیات األولي(%)

معدل 
الخصوبة 
اإلجمالي

السكان 
في المناطق 
الحضریة (%)

معدل النمو السنوي المتوسط   
لسكان المناطق الحضریة 

(%) 2016

1990α2030–2016197019902016197019902016197019902016201620162016–1990α2030–2016–2016دون 5دون 18المجموع

4,6611,1093041.20.88872217137175822.0861.30.9نیوزیلندا

1.10.2-43––––––––––1.40.2-210نیوي

10,8474,2961,2331.61.0181393937244755632.9604.42.2ھایتي

9,1133,5419512.31.415754839225367742.5553.42.5ھندوراس

0.4111413151296969761.4720.10.2-0.2-9,7531,694436ھنغاریا

16,9873,4258940.50.38991813117477821.7911.60.5ھولندا

0.21.6-10543120.30.89764134246266693.122والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
2,291,492545,358156,7580.90.411773522146069751.8573.01.5شرق آسیا والمحیط الھادئ

908,161191,74855,7780.30.21011101815126972771.8710.50.4أوروبا وآسیا الوسطى

416,914100,51431,0870.20.21011112118156668731.9640.30.4أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

491,24791,23424,6910.30.11110101612107175811.6760.60.4أوروبا الغربیة

633,773193,37853,2271.40.810763727176068762.1801.91.1أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

435,225152,69849,1432.11.515754434235366742.8632.61.8الشرق األوسط وشمال أفریقیا

358,46980,92721,5350.90.79981616127175801.8831.30.9أمریكا الشمالیة

1,765,989619,518169,8951.71.0171174033204858692.5332.72.3جنوب آسیا

1,034,153511,533167,9772.72.5211694744364550604.8374.03.6أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

542,206261,90183,7572.62.4191684743344751634.4313.73.5شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

491,947249,63184,2202.82.62317114745394249575.4454.23.7غرب ووسط أفریقیا

979,388454,924142,9712.52.2211584742324452644.1314.03.6أقل البلدان نموًا

7,427,2632,295,160674,3141.31.013983326195965722.4542.21.6العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

الجدول 6. المؤشرات الدیمغرافیة

معدل الوفیات األّولي — العدد السنوي للوفیات لكل 1,000 من السكان.

معدل الموالید األّولي — العدد السنوي للموالید لكل 1,000 من السكان.
العمر المتوقع — عدد السنوات التي یمكن أن یعیشھا الموالید الجدد إذا ما تعّرضوا أثناء حیاتھم لمخاطر الوفاة السائدة في وقت والدتھم بالنسبة إلى 

عینة إحصائیة ممثلة للسكان.
معدل الخصوبة اإلجمالي — عدد األطفال الذین یمكن أن تلدھم كل امرأة لو قّدر لھا أن تعیش حتى انتھاء سنوات فترة الخصوبة، وتنجب أطفاًال في 

كل مرحلة عمریة وفقًا لمعدالت الخصوبة السائدة لكل مرحلة عمریة بعینھا.
السكان في المناطق الحضریة — النسبة المئویة من السكان الذین یعیشون في المناطق الحضریة كما یتم تعریفھا وفق التعریف الوطني الُمستخدم في 

أحدث إحصاء سكاني.

السكان — شعبة السكان باألمم المتحدة. جرى حساب معدالت النمو السكاني من قبل الیونیسف 
استنادًا إلى بیانات من شعبة السكان باألمم المتحدة.

معدل الوفیات األّولي ومعدل الموالید األّولي — شعبة السكان باألمم المتحدة.
العمر المتوقع — شعبة السكان باألمم المتحدة.

معدل الخصوبة اإلجمالي — شعبة السكان باألمم المتحدة.

البیانات غیر متوفرة.   −
یستند إلى إسقاطات التوقعات وفق المتغیر المتوسط للخصوبة.  α

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة:تعریفات المؤشرات:
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الجدول 7. النساء

البلدان 
والمناطق

متوسط   
العمر 

المتوقع: 
اإلناث % 
من الذكور

المعدل 
اإلجمالي 
لإللمام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار: اإلناث 
كنسبة مئویة 
من الذكور

نسب االلتحاق: 
اإلناث كنسبة مئویة 

من الذكور

معدل البقاء 
على قید 

الحیاة حتى 
الصف األخیر 

االبتدائي: 
اإلناث كنسبة 
مئویة من 
الذكور

الطلب على 
وسائل تنظیم 
األسرة الُملبى 
بوسائل حدیثة 

(%)

الرعایة عند الوالدة (%)رعایة ما قبل الوالدة (%)
الفحص الصحي بعد 

نسبة الوفیات النفاسیة†الوالدة (%)+

اإلجمالیة 
بالمدارس 
االبتدائیة

اإلجمالیة 
بالمدارس 
الثانویة

زیارة واحدة 
على األقل

أربع 
زیارات على 

األقل
بإشراف 
كادر ماھر

والدة في 
مؤسسات 
تولید

الوالدة 
القیصریة

للموالید 
المعّدلةالمبلغ عنھالألمھاتالجدد

خطر الوفیات 
النفاسیة على 
مدى الحیاة 

(1 من كل —)

2016
–2011
*2016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

–2013
*2016

–2011
*2016

–2011
*2016*2016–2011*2016–20112015

117100x1019810172––100x9913––11 252,300االتحاد الروسي

103102x99–103–100x–100x100–––0x67,900اإلمارات العربیة المتحدة

52790 39––98901009929–110100100107100األرجنتین

589995100x9928758219x58490–10599101106األردن

10395x10110097–100x10010098x–––17x153,000البحرین

441,200 55––909791999956–11010197105البرازیل

100x–100x9931x––– 108,200––108969697البرتغال

116,800 0––10122878410010014––10796البوسنة والھرسك

106989810010234928799992099950x78,300الجبل األسود

10382x94104102779367979716––– 140240الجزائر

10010110086x––100x10020x––1 414,800–108الجمھوریة التشیكیة

92400 109101911101058498939898589595110الجمھوریة الدومینیكیة

12084x9710010153x88x64x96x78x26x––65x68440الجمھوریة العربیة السوریة

21x––– 69,500–––––98104100–105الدانمرك

54890 1139696101105829690989832979442السلفادور

31561 1066411298108449547537555074430السنغال

909599307951782892827220x31172–105السودان

100x––––––– 412,900–104114100–104السوید

26x6x9x9x–––1,000x73222–––––106الصومال

10495x100103–97x976910010041––20 272,400الصین

59785091x7722––35 50420–––10772العراق

114280 529584736195372220–110101100110الفلبین

10483x9086104408359656126965780 59635الكامیرون

–– ––––––––––––––الكرسي الرسولي

44245 399379949258680440–1058410787الكونغو

100x–99x99–––2 410,300–10398101116101الكویت

1037495859675775574x7316–1x110x121320المغرب

381,100 10798100107102819994989741959535المكسیك

97x–98––––14 123,100––1049510376المملكة العربیة السعودیة

26x––– 95,800––––––100104–105المملكة المتحدة

9916x––– 511,500––––10097100–105النرویج

999924x––– 418,200–––9995101–106النمسا

55323 103388671104358338405911337520النیجر

10575112101997274x518179172462170 174220الھند

83x–9799–31x––28 143,800–100102–106الوالیات المتحدة

513,400 ––––100––––100100100–108الیابان

38560 846993476025453051120150–105الیمن

323,700 –––––––––107989994100الیونان

10659x919610559623228262017410 35364إثیوبیا

10773x868510320x89x57x34x34x3x–5x490x50143إریتریا

26x––– 514,700–––––10799101100100إسبانیا

97100x99–––7 96,300––11310010099101إستونیا

56,200 –––––––––10110198–104إسرائیل

107981061041028184x58x969346––46 64580إكوادور

126320 7995849380124880360–1069697100إندونیسیا

99x68x–10040x––– 419,700–106999998100إیطالیا

9522x926610093203x8314 251,600–10910098أذربیجان

252,300 1091001001019940100961009918989717أرمینیا

98x92x–9931x––– 68,700––10095–105أسترالیا

39652 425918514839401,300–104396956أفغانستان

10598979410113x97x67x99x97x19x1x83x6 291,900ألبانیا

100x99–9929x––– 611,700–9994100–106ألمانیا

––107101x94102––100x100100––––0xأنتیغوا وبربودا

–– –––––––––99––100–أندورا

47732 –248261504642123–110676465أنغوال

–– ––––––––––––––أنغویال

153,300 17––977710010030–11010198111101أوروغواي

361,000 19––10010014–99–1081009698101أوزبكستان

108781029110348976057x7351154340 34347أوغندا

1151001029810068998799x9912999614 242,600أوكرانیا

100x–100x10025x––– 86,100––101103–105آیرلندا

17x––– 314,600–––––99104102–104آیسلندا
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البلدان 
والمناطق

متوسط   
العمر 

المتوقع: 
اإلناث % 
من الذكور

المعدل 
اإلجمالي 
لإللمام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار: اإلناث 
كنسبة مئویة 
من الذكور

نسب االلتحاق: 
اإلناث كنسبة مئویة 

من الذكور

معدل البقاء 
على قید 

الحیاة حتى 
الصف األخیر 

االبتدائي: 
اإلناث كنسبة 
مئویة من 
الذكور

الطلب على 
وسائل تنظیم 
األسرة الُملبى 
بوسائل حدیثة 

(%)

الرعایة عند الوالدة (%)رعایة ما قبل الوالدة (%)
الفحص الصحي بعد 

نسبة الوفیات النفاسیة†الوالدة (%)+

اإلجمالیة 
بالمدارس 
االبتدائیة

اإلجمالیة 
بالمدارس 
الثانویة

زیارة واحدة 
على األقل

أربع 
زیارات على 

األقل
بإشراف 
كادر ماھر

والدة في 
مؤسسات 
تولید

الوالدة 
القیصریة

للموالید 
المعّدلةالمبلغ عنھالألمھاتالجدد

خطر الوفیات 
النفاسیة على 
مدى الحیاة 

(1 من كل —)

2016
–2011
*2016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

–2013
*2016

–2011
*2016

–2011
*2016*2016–2011*2016–20112015

10880x9176–41x79x55x53x43–––730x215120بابوا غینیا الجدیدة

106989710710484x96x8396x9749––82 132270باراغواي

103648579994773375548144360280x178140باكستان

––90x81x100100x–––0x––10011199–باالو

272,100 7093889910021989752–101103–107بربادوس

99x93100100x–––– 232,300–1049710010097بروني دار السالم

18x––– 78,000–––––100114102–106بلجیكا

116,200 6––1009436–––110999997100بلغاریا

281,300 9510298669793979634969645–108بلیز

176240 7364314237233236180–10592108113بنغالدیش

10899x97107102769388949128939281 94420بنما

40551 10549927095258359778758078350بنن

1017310710710185x988586x7412x30x41x86 148310بوتان

109102x97–10382x94x73x99x100–––130 129270بوتسوانا

37148 102599692114449347808243374330بوركینا فاسو

107781019111833994985844x8x49500x71223بوروندي

100x10021x––2 322,100–––10096100–111بولندا

10794100100103639796929132969393x68570بیرو

116100x1009910074100100100100251001000 413,800بیالورس

12x203,600––899891999933–111969494تایالند

761009610010061001007x42940–9896–111تركمانستان

10994999799609789979748728829x163,000تركیا

55x96x10010097x–––84 63860––––110ترینیداد وتوباغو

85618 1054577468518553120221516860تشاد

36858 96327357457373571400–1036695توغو

––41x97x67x93x93x7x––0x–101128––توفالو

–– ––––––––––93–––توكیالو

106849710510373988574x99279892– 62710تونس

48997096x9817––36x124230–10910099109تونغا

10583x9910710338x84x55x29x21x2x2x24x570x21582تیمور-لیشتي

107116x–10710383x988699x9921––80 89520جامایكا

98x8598––––37 80660–––––108جزر البھاما

105759310712128924982x76101449170 33566جزر القمر

–– ––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

999411460x8969868561669150x114220–104جزر سلیمان

–– ––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

–– 100x–100x100x–––0–9410894––جزر كوك

–– 81x81x77x90x85x9x––110–100100110–جزر مارشال

69324 1057591629916884880805844850جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

1038910599996997x94x96x95x46x––25x252,000جمھوریة إیران اإلسالمیة

10748x7451962968x38x40x53x5x––540x88227جمھوریة أفریقیا الوسطى

39845 1068810391115539151646364234560جمھوریة تنزانیا المتحدة

95420 69––98841009952–11210097108100جمھوریة فنزویال البولیفاریة

10032x––– 117,200–97––9999100–108جمھوریة كوریا

90100x94x100x95x13x––77x82660–101––110جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

10574969310461543740x3844140210 197150جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

10596x99979922999410010025––4 88,500جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

87x30 233,200–113100991011006099951009916جمھوریة مولدوفا

10455x7154–6x6217x19x12x1x––2,100x78926جنوب السودان

81x9476979626–84580 138300–1129895127جنوب أفریقیا

11210010210010053x98x8810010041––32 361,500جورجیا

882387x8711––380 229140–918288–105جیبوتي

10892979810143x907585x712776x77x310x206160دولة بولیفیا المتعددة القومیات

45490 –1059710011010565999610099209491دولة فلسطین

–– 100x–100––––110–989995––دومینیكا

29085 107891011091186699449191131943210رواندا

11099989910047x7676x959534––14 312,300رومانیا

10888x101–94649656636741663400 22479زامبیا

44352 106999898104859376787767357650زمبابوي

6329x51500–1091001001119739937383825ساموا

509884939169187160x156140–1079094113سان تومي وبرینسیبي

–– –––––––––99103103––سان مارینو

100x100x99––––45 451,100––9897–106سانت فنسنت وجزر غرینادین
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البلدان 
والمناطق

متوسط   
العمر 

المتوقع: 
اإلناث % 
من الذكور

المعدل 
اإلجمالي 
لإللمام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار: اإلناث 
كنسبة مئویة 
من الذكور

نسب االلتحاق: 
اإلناث كنسبة مئویة 

من الذكور

معدل البقاء 
على قید 

الحیاة حتى 
الصف األخیر 

االبتدائي: 
اإلناث كنسبة 
مئویة من 
الذكور

الطلب على 
وسائل تنظیم 
األسرة الُملبى 
بوسائل حدیثة 

(%)

الرعایة عند الوالدة (%)رعایة ما قبل الوالدة (%)
الفحص الصحي بعد 

نسبة الوفیات النفاسیة†الوالدة (%)+

اإلجمالیة 
بالمدارس 
االبتدائیة

اإلجمالیة 
بالمدارس 
الثانویة

زیارة واحدة 
على األقل

أربع 
زیارات على 

األقل
بإشراف 
كادر ماھر

والدة في 
مؤسسات 
تولید

الوالدة 
القیصریة

للموالید 
المعّدلةالمبلغ عنھالألمھاتالجدد

خطر الوفیات 
النفاسیة على 
مدى الحیاة 

(1 من كل —)

2016
–2011
*2016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

–2013
*2016

–2011
*2016

–2011
*2016*2016–2011*2016–20112015

–– 100x–100––––310–10210598––سانت كیتس ونیفس

9910072979099x100191009034 481,100––107سانت لوسیا

10997x9810510069x99x93x99x10032––32 301,600سري النكا

97x–99x–24x––0 612,100–99101101–110سلوفاكیا

100x–100x100–––0 97,000–100100100–107سلوفینیا

108,200 ––––100–––––––10597سنغافورة

11298x92991078199768888129088590x38976سوازیلند

109969812711573x91x67x90x92x19x––130 155270سورینام

30x––– 512,400––––––10097–105سویسرا

1,36017 10260101861013897766054339731,200سیرالیون

––113101x103107––––99x––––57xسیشیل

222,600 14––10010050–––10710097101101شیلي

173,900 12––1089910010197259894989829صربیا

109100x999010151795398774548129 32790طاجیكستان

1068910310710119x9994999919989518 171,900ُعمان

34957889x90102560320 29185––1059497غابون

70624 10624867857632676430–10465105غامبیا

10383x10297974191877173132381450x31974غانا

100x–99––––23 271,500––96100–107غرینادا

88330 10988969399669186666526878140غواتیماال

107999799105539187869317959386x229170غیانا

1025085669716855745x4022537720 67929غینیا

54938 389265454445548900–––10650غینیا-بیساو

10586x98–10021916768x677––310 34261غینیا االستوائیة

86x78360––517652898912–98106–106فانواتو

96x100x99x–9821x––– 86,100–99101–108فرنسا

100x––10016x––– 321,700–100109100–107فنلندا

100x9410099–––59 301,200–9911198–109فیجي

11395x99–104709674949428899067 54870فییت نام

99x––97–––– 79,400–106991009999قبرص

133,500 11––103100101126976991851009920قطر

11299x9910210062989598987999836 76390قیرغیزستان

106899511210173x98x72x9276x11x––10 42900كابو فیردي

115100x102103101809995999915999813 123,000كازاخستان

87,900 3––21–92100––1099910010599كرواتیا

10680x99–134569576898367990170 161210كمبودیا

100x99x100x9826x––11 78,800––101100–105كندا

391,800 105100951051008899989910040989942كوبا

1067389729531914459x5733470610 64532كوت دیفوار

252,100 28––10610099104101899890999922كوستاریكا

1101009710710684x97909999467x154 64800كولومبیا

36x88x71x98x66x10x––33 90300––103–110كیریباس

51042 759458626193653360––1088899كینیا

92x–100x98–––24 183,500–1141009999100التفیا

10593x9199108–96x–98x100x–––– 153,700لبنان

97100x100x29x––– 106,500––100102103–106لكسمبرغ

10344x9078–3796786156435711,100 72528لیبریا

30x93x––100–––– 94,200––––108لیبیا

100x–100x––––7 106,300–11510010096100لیتوانیا

–– ––––––––––9878––لیختنشتاین

48761 1091259713612976957478771018621,000لیسوتو

100x––100–––– 98,300–104103102107104مالطة

10249918194484838446526358460x58727مالي

10695x100108101–97–9999–––24 401,200مالیزیا

105911009810550x82514438213x46x480 35360مدغشقر

33810 809083928752148249–1068110099مصر

63429 1097910290102759551909166042440مالوي

10643x99x85x96x95x32x1x70x110 68600––103100ملدیف

113100x98102–689990989823999526 44800منغولیا

10562x1059398308563646955857630 60236موریتانیا

10098x–––22x531,300––110961021059941موریشیوس

10854x92929428915154x554–5x410 48940موزامبیق
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البلدان 
والمناطق

متوسط   
العمر 

المتوقع: 
اإلناث % 
من الذكور

المعدل 
اإلجمالي 
لإللمام 
بالقراءة 

والكتابة لدى 
الكبار: اإلناث 
كنسبة مئویة 
من الذكور

نسب االلتحاق: 
اإلناث كنسبة مئویة 

من الذكور

معدل البقاء 
على قید 

الحیاة حتى 
الصف األخیر 

االبتدائي: 
اإلناث كنسبة 
مئویة من 
الذكور

الطلب على 
وسائل تنظیم 
األسرة الُملبى 
بوسائل حدیثة 

(%)

الرعایة عند الوالدة (%)رعایة ما قبل الوالدة (%)
الفحص الصحي بعد 

نسبة الوفیات النفاسیة†الوالدة (%)+

اإلجمالیة 
بالمدارس 
االبتدائیة

اإلجمالیة 
بالمدارس 
الثانویة

زیارة واحدة 
على األقل

أربع 
زیارات على 

األقل
بإشراف 
كادر ماھر

والدة في 
مؤسسات 
تولید

الوالدة 
القیصریة

للموالید 
المعّدلةالمبلغ عنھالألمھاتالجدد

خطر الوفیات 
النفاسیة على 
مدى الحیاة 

(1 من كل —)

2016
–2011
*2016*2016–2011*2016–2011*2016–2011*2016–2011

–2013
*2016

–2011
*2016

–2011
*2016*2016–2011*2016–20112015

–– ––––––––––––––موناكو

–– ––––––––––––––مونتسیرات

178260 7581596037173671230–1079097103میانمار

265100 1047597638887142069390–1099997نامیبیا

–– 43x95x40x97x99x8x––0–92102––ناورو

10568108107104568469585795857280x258150نیبال

10368x9893–336151353621440550 81422نیجیریا

108100x–––90958888x7130–3x51 150270نیكاراغوا

9723x––– 114,500–––––100106–104نیوزیلندا

–– 100x–100x––––0––82110––نیوي

10784x–––459067493661932380 35990ھایتي

1071009911911076978983x8319818573x129300ھندوراس

99x–31x––15 174,400–––99100100–110ھنغاریا

14x––– 78,700––––––99101–105ھولندا

80x–100x87x11x––160 100310–––100–103والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
59930–**79**89967495903156–99102–106شرق آسیا والمحیط الھادئ

163400–––9822–––1009910075–109أوروبا وآسیا الوسطى

252000–––1139810098100689687999722أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

79600––––99–––10010010082–107أوروبا الغربیة

68670–––1099998105102839790969443أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

81400–––10584989599718466868030الشرق األوسط وشمال أفریقیا

134100–––––9799–86–100102–106أمریكا الشمالیة

182200–467370172859‡1047510799997169جنوب آسیا

54636–106789587102508052565652446أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

40952–107889494105618552605772440شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

67927–958199357552525632450–104غرب ووسط أفریقیا

43652–105779489103587946565472542أقل البلدان نموًا

216180–**59**6278752034‡10685100981007886العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

العمر المتوقع — عدد السنوات التي یمكن أن یعیشھا الموالید 
الجدد إذا ما تعّرضوا أثناء حیاتھم لمخاطر الوفاة السائدة في وقت 

والدتھم بالنسبة إلى عینة إحصائیة ممثلة للسكان.
المعدل اإلجمالي لإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار — نسبة 

األشخاص في سن الخامسة عشرة فأكبر من السكان الذین 
یستطیعون القراءة والكتابة ویمكنھم فھم نص قصیر وبسیط في 

حیاتھم الیومیة.
نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال 
الملتحقین بالمدارس االبتدائیة، بصرف النظر عن السن، معبرًا 
عنھ كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا 

لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة.
نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس الثانویة — عدد األطفال 
الملتحقین بالمدارس الثانویة، بصرف النظر عن السن، معبرًا 

عنھ كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا 
لاللتحاق بالمدارس الثانویة.

معدل البقاء في المدرسة االبتدائیة حتى بلوغ الصف األخیر 
منھا — النسبة المئویة من األطفال الذین یدخلون الصف األول 

من المدرسة االبتدائیة والذین یصلون في نھایة المطاف إلى 
الصف األخیر (بیانات إداریة).

الطلب على وسائل تنظیم األسرة الُملبى بوسائل حدیثة — 
النسبة المئویة من النساء في سن اإلنجاب (15–49 سنة) 

اللواتي ُلّبیت احتیاجاتھن من وسائل تنظیم األسرة بوسائل حدیثة.
الرعایة قبل الوالدة – النسبة المئویة من النساء من الفئة العمریة 
(15-49 سنة) اللواتي تلقّین رعایة طبیة لمرة واحدة على األقل 
من عاملین صحیین مھرة (أطباء أو ممرضات أو قابالت) خالل 

فترة الحمل، والنسبة المئویة للواتي تلقین رعایة من أي مقدم 
رعایة ما ال یقل عن أربع مرت.

إشراف كادر ماھر على الوالدة — النسبة المئویة من حاالت 
الوالدة التي تتم تحت إشراف عاملین صحیین مھرة (أطباء أو 

ممرضات أو قابالت).
الوالدة في مؤسسات التولید — النسبة المئویة من النساء 
(15-49 سنة) اللواتي وضعن موالیدھن في مرفق صحي.

الوالدة القیصریة — النسبة المئویة من الوالدات التي جرت 
بجراحة قیصریة. مالحظة: من المتوقع أن یجري ما بین 5 إلى 
15 في المئة من الوالدات من خالل جراحة قیصریة عند وجود 

مستوى مالئم من رعایة التولید في الحاالت الطارئة.
الكشف الطبي للموالید الجدد بعد والدتھم — النسبة المئویة من 

آخر الموالید األحیاء في السنتین الماضیتین الذین تلقوا كشفًا طبییًا 
خالل یومین من والدتھم. مالحظة: بالنسبة إلى المسح العنقودي 

متعدد المؤشرات، یشیر الكشف الطبي إلى كشف طبي یجري في 
مرفق صحي أو في البیت بعد الوالدة أو أثناء الزیارة المخصصة 

لرعایة ما بعد الوالدة.
الكشف الطبي لألم بعد الوالدة — النسبة المئویة من النساء 

من الفئة العمریة 15–49 سنة اللواتي تلقین كشفًا طبیًا خالل 
یومین بعد آخر والدة حیة خالل آخر سنتین. مالحظة: بالنسبة 

إلى المسح العنقودي متعدد المؤشرات، یشیر الكشف الطبي إلى 
كشف طبي یجري في مرفق صحي أو في البیت بعد الوالدة أو 

أثناء الزیارة المخصصة لرعایة ما بعد الوالدة.
نسبة الوفیات النفاسیة — عدد وفیات النساء ألسباب مرتبطة 

بالحمل لكل 100,000 مولود حي أثناء الفترة نفسھا. ویبین 
العمود المعنون 'المبلغ عنھا' األرقام التي أبلغ عنھا البلد، والتي 

لم ُتعّدل بسبب النقص في اإلبالغ أو سوء التصنیف. وبالنسبة إلى 
العمود المعنون 'المعّدلة'، انظر المالحظة أدناه (†). وقد جرى 

تدویر نسب الوفیات النفاسیة وفقًا للمنھج التالي: األرقام التي تقل 
عن 100، لم یتم تدویرھا؛ واألرقام من 100–999، جرى 

تدویرھا إلى أقرب 10؛ واألرقام التي تزید عن 1,000، جرى 
تدویرھا إلى أقرب 100. وبخصوص األرقام المعّدلة: األرقام 
التي تقل عن 1,000، جرى تدویرھا إلى أقرب 1؛ واألرقام 

التي تساوي أو تزید عن 1,000، جرى تدویرھا إلى أقرب 10.
خطر الوفیات النفاسیة على مدى الحیاة — خطر الوفیات 
النفاسیة على مدى الحیاة یأخذ باالعتبار كًال من احتمالیة أن 

تحمل المرأة من جدید واحتمالیة وفاتھا نتیجة لذلك الحمل، مع 
تراكم تلك االحتماالت على مدى سنوات اإلنجاب لدیھا. وقد 

جرى تدویر قیم الخطر مدى الحیاة وفقًا للمنھج التالي: األرقام 
التي تقل عن 1,000، جرى تدویرھا إلى أقرب 1؛ واألرقام 

التي تساوي أو تزید عن 1,000، جرى تدویرھا إلى أقرب 10.

العمر المتوقع — شعبة السكان باألمم المتحدة.
اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار — معھد الیونسكو لإلحصاء.

االلتحاق بالمدارس االبتدائیة والثانویة — معھد الیونسكو 
لإلحصاء.

البقاء في المدرسة االبتدائیة حتى بلوغ الصف األخیر منھا — 
معھد الیونسكو لإلحصاء.

الطلب على وسائل تنظیم األسرة الُملبى بوسائل حدیثة — 
قاعدة البیانات العالمیة لمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة 

المستندة إلى االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، واستقصاءات الصحة اإلنجابیة، 

ومسوح وطنیة أخرى، ونظم المعلومات الصحیة الوطنیة.
الرعایة قبل الوالدة — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 

والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومصادر تمثیلیة أخرى 
على المستوى الوطني.

إشراف كادر صحي ماھر على الوالدة — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، 

ومصادر تمثیلیة أخرى على المستوى الوطني.
الوالدة في مؤسسات التولید — االستقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومصادر 
تمثیلیة أخرى على المستوى الوطني.

الوالدة القیصریة — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 
والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومصادر تمثیلیة أخرى 

على المستوى الوطني.
الكشف الطبي للموالید الجدد ولألمھات بعد الوالدة — 

االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 
المؤشرات.

نسبة الوفیات النفاسیة (المبلغ عنھا) — مصادر تمثیلیة على 
المستوى الوطني، بما في ذلك مسوح لألسر المعیشیة وسجل 

األحوال المدنیة.
نسبة الوفیات النفاسیة (المعّدلة) — الفریق المشترك بین 

الوكاالت المعني بتقدیر وفیات األمومة (منظمة الصحة العالمیة 
والیونیسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي 

وشعبة السكان باألمم المتحدة).
خطر الوفیات النفاسیة على مدى الحیاة — الفریق المشترك 

بین الوكاالت المعني بتقدیر وفیات األمومة (منظمة الصحة 
العالمیة والیونیسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك 

الدولي وشعبة السكان باألمم المتحدة).

البیانات غیر متوفرة.  –
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر تلك المحددة في   x

عنوان العمود. ال تدخل ھذه البیانات في حساب متوسطات 
المناطق والمتوسطات العالمیة. التقدیرات من سنوات البیانات 

قبل عام 2000 غیر معروضة.
یتفاوت أسلوب جمع البیانات لھذا المؤشر بین المسوحات   +

المختلفة، مما قد یؤثر على قابلیة المقارنة بین تقدیرات 
التغطیة. لالطالع على شرح مفصل انظر المالحظة العامة 

حول البیانات، صفحة 146.
البیانات بشأن الوفیات النفاسیة الواردة في العمود المعنون   †
'المبلغ عنھا’ تشیر إلى البیانات التي أبلغت عنھا السلطات 

الوطنیة. البیانات الواردة في العمود المعنون 'المعّدلة’ تشیر 
إلى تقدیرات الفریق المشترك بین الوكاالت المعني بتقدیر 
وفیات األمومة للعام 2015. ویقوم الفریق المشترك بین 
الوكاالت المعني بتقدیر وفیات األمومة (منظمة الصحة 

العالمیة والیونیسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك 

الدولي وشعبة السكان باألمم المتحدة)، وبصفة دوریة، بإعداد 
مجموعات من البیانات القابلة للمقارنة على المستوى الدولي 

حول الوفیات النفاسیة، وھي تأخذ باالعتبار المشكالت الموثقة 
جیدًا المتمثلة في نقص اإلبالغ وسوء التصنیف فیما یتعلق 

بالوفیات النفاسیة، بما في ذلك تقدیرات للبلدان التي ال تتوفر 
عنھا بیانات. ُیرجى مالحظة أن ھذه القیم غیر قابلة للمقارنة مع 

القیم 'المعدلة’ لنسب الوفیات النفاسیة المبلغ عنھا مسبقًا، وذلك 
بسبب التطور المستمر لمنھجیة التقییم. وتتوفر السالسل الزمنیة 

المقاَرنة لنسب الوفیات النفاسیة للسنوات 1990، و 1995، 
و 2000، و 2005، و 2015 على الموقع اإللكتروني: 

http://data.unicef.org/maternal-health/
.maternal-mortality.html

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا البیانات خالل المدة   *
المحددة في عنوان العمود.

باستثناء الصین.  **
باستثناء الھند.  ‡

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة: تعریفات المؤشرات:
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2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

عمالة األطفال (%)+
*2016–2010

زواج األطفال (%)
*2016–2010

تسجیل الموالید: 
 ++(%)

*2016–2010

تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة لإلناث (%)+ 
*2016–2004

تبریر ضرب الزوجة (%)
*2016–2010 
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–––––– ––100v––  – – –االتحاد الروسي

–––––– ––100y––  – – –اإلمارات العربیة المتحدة

4y5y4y––100y–– ––272y74y71yاألرجنتین

2y3y0y0899  –– ––70y90y91y89yاألردن

–––––– ––  –––5x,y6x,y3x,yالبحرین

–––––– ––7y9y5y11x36x96البرازیل

–––––– ––3x,y4x,y3x,y––100vالبرتغال

5x,y7x,y4x,y04100x–– –6555y60y50yالبوسنة والھرسك

53697366– ––  1315101599الجبل األسود

5y6y5y03100  –– ––59y86y88y85yالجزائر

–––––– ––100v––  – – –الجمھوریة التشیكیة

2636461–– ––  123688  9  1317الجمھوریة الدومینیكیة

4x,y5x,y3x,y3x13x96x–– –––89x,y90x,y88x,yالجمھوریة العربیة السوریة

–––––– ––100v––  – – –الدانمرك

9y13y5y62699  –– ––8525550السلفادور

–––2415192557  23291793168السنغال

34646563–252822123467873241السودان

–––––– ––100v––  – – –السوید

–––49x,y45x,y54x,y8x45x3x9846y65–76x,yالصومال

–––––– ––  –––  – – –الصین

5y5y4y52499  83y5–5179y81y77yالعراق

–––11y14y8y21590–– ––13الفلبین

11y73936858585  103166  44  4750الكامیرون

–––––– –––––  – – –الكرسي الرسولي

––405483– ––63396  –  –23الكونغو

–––––– ––  –––  – – –الكویت

8x,y9x,y8x,y3x16x94y–– ––64x91x,y92x,y90x,yالمغرب

5636363–– ––1216942695المكسیك

–––––– ––  –––  – – –المملكة العربیة السعودیة

–––––– ––100v––  – – –المملكة المتحدة

–––––– ––100v––  – – –النرویج

–––––– ––100v––  – – –النمسا

31y31y30y28766422y6276082y82y81yالنیجر

–––12x,y12x,y12x,y18x47x72–– –42x47xالھند

–––––– ––100v––  – – –الوالیات المتحدة

–––––– ––100v––  – – –الیابان

23x,y21x,y24x,y932311916y19–4979y81y77yالیمن

–––––– ––100v––  – – –الیونان

–––27y31y24y144036516182863إثیوبیا

–––8333124551  –1341  – – –إریتریا

–––––– ––100v––  – – –إسبانیا

–––––– ––100v––  – – –إستونیا

–––––– ––100v––  – – –إسرائیل

–––––– ––5y5y5y4x22x94إكوادور

–––7x,y8x,y6x,y11473y–49y–18y35إندونیسیا

–––––– ––100v––  – – –إیطالیا

7x,y8x,y5x,y21194x–– ––2877x,y80x,y74x,yأذربیجان

9y11y6y0599  –– –2310697167أرمینیا

–––––– ––100v––  – – –أسترالیا

72y80y74y75y74y– ––  29342493542أفغانستان

5y6y4y0x10x99x–– –36x30x77x,y81x,y73x,yألبانیا

–––––– ––100v––  – – –ألمانیا

–––––– ––  –––  – – –أنتیغوا وبربودا

–––––– ––100v––  – – –أندورا

–––2025– ––23222583025أنغوال

––––––––––––––أنغویال

8x,y8x,y8x,y125100–– ––255y58y51yأوروغواي

–––0x7x100x–– –61x70x  – – –أوزبكستان

–––16y17y16y104030  1194458أوغندا

2y3y2y09100  –– –9361y68y55yأوكرانیا

–––––– ––100v––  – – –آیرلندا

–––––– ––100v––  – – –آیسلندا

–––––– ––  –2x21x  – – –بابوا غینیا الجدیدة
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–––––– ––28y32y24y2x18x85yباراغواي

–––32y42y– ––  32134  – – –باكستان

–––––– ––  –––  – – –باالو

2y3y1y11199  –– ––375y78y72yبربادوس

–––––– ––  –––  – – –بروني دار السالم

–––––– ––100v––  – – –بلجیكا

–––––– ––100y––  – – –بلغاریا

3y5y1y32696  –– –55656763بلیز

4y5y4y225920  –– ––28y828382بنغالدیش

3y4y1y72696  –– ––6454743بنما

9031736919290  72685  51  54  53بنن

–––3y3y3y626100  –– ––68بوتان

–––––– ––9x,y11x,y7x,y––83yبوتسوانا

39y42y36y105277  76139344483x,y84x,y82x,yبوركینا فاسو

–––26y26y27y32075  –– –4473بوروندي

–––––– ––100v––  – – –بولندا

–––––– ––22y24y19y32298yبیرو

1y1y2y03100y–– –4465y67y62yبیالورس

8x,y8x,y8x,y423100y–– –99757773تایالند

2637y39y34y–– ––  01006100تركمانستان

–––6y8y4y11599y–– ––13تركیا

1x,y1x,y1x,y2x8x97x–– ––8x77x,y78x,y77x,yترینیداد وتوباغو

3810295174717271  306712  52  51  52تشاد

5011829818180  28292762278توغو

–––0x10x50x–– –73x70x  – – –توفالو

––––––––––––––توكیالو

2y3y2y0299  –– ––3093y94y92yتونس

–––2129– ––  0693  – – –تونغا

–––4x,y4x,y4x,y31955–– –8186تیمور-لیشتي

3y4y3y18100  –– ––585y87y82yجامایكا

–––––– ––  –––  – – –جزر البھاما

–––22y20y24y103287–– –1739جزر القمر

––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

48y47y49y62188  –– –577786y86y85yجزر سلیمان

––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

–––––– ––  –––  – – –جزر كوك

–––6x26x96x–– –58x56x  – – –جزر مارشال

6175828281– ––  383641103725جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

–––––– ––11y13y10y31799yجمھوریة إیران اإلسالمیة

29y27y30y296861  24111758092y92y92yجمھوریة أفریقیا الوسطى 

–––29y29y28y5312610034058جمھوریة تنزانیا المتحدة

–––––– ––8x,y9x,y6x,y––81yجمھوریة فنزویال البولیفاریة

–––––– ––  –––  – – –جمھوریة كوریا

–––––– ––100x––  – – –جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

10y9y11y93575  –– –495876y77y74yجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

13y12y13y17100  –– ––1569y71y67yجمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

16x,y20x,y12x,y012100–– –131176y77y74yجمھوریة مولدوفا

–––79––––95235–––جنوب السودان

–––––– ––1x6x85y  – – –جنوب أفریقیا

4y6y2y114100  –– ––7x67x,y70x,y63x,yجورجیا

8x,y8x,y8x,y2x5x92x9349y37––72x,y73x,y71x,yجیبوتي

–––26x,y28x,y24x,y3x22x76x,y–– ––16xدولة بولیفیا المتعددة القومیات

6y7y4y11599–– –––929392دولة فلسطین

–––––– ––  –––  – – –دومینیكا

–––29y27y30y0756  –– –1841رواندا

–––––– ––  –––1x,y1x,y1x,yرومانیا

–––41x,y42x,y40x,y63111  ––  –3247زامبیا

3339636362– ––  43244–––زمبابوي

–––3037– ––  11159  – – –ساموا

1419808079– ––  26252883595سان تومي وبرینسیبي

–––––– ––100v––  – – –سان مارینو

–––––– ––  –––  – – –سانت فنسنت وجزر غرینادین

–––––– ––  –––  – – –سانت كیتس ونیفس

4y5y3y1892  –– ––768y71y64yسانت لوسیا
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–––1y1y1y2x12x97x–– ––53x,yسري النكا

–––––– ––100v––  – – –سلوفاكیا

–––––– ––100v––  – – –سلوفینیا

–––––– ––  –––  – – –سنغافورة

7y8y7y1554  –– –1720888988سوازیلند

4y4y4y51999  –– ––1386y87y85yسورینام

–––––– ––100v––  – – –سویسرا

37y38y37y133977  9031y69346382y81y82yسیرالیون

–––––– ––  –––  – – –سیشیل

–––––– ––7y––––99yشیلي

4434442–– ––  101270399صربیا

10x,y9x,y11x,y01288  –– ––6078x,y80x,y75x,yطاجیكستان

–––8–– ––  –––  – – –ُعمان

–––13y15y12y62290–– –4050غابون

19y21y18y93072  755665335890y90y91yغامبیا

22y23y21y52171  412132894y94y94yغانا

–––––– ––  –––  – – –غرینادا

–––26y35y16y63096y–– –711غواتیماال

1010707465– ––  43089  17  1820غیانا

–––28y29y27y215258  9746766692غینیا

4530132942828382  62424  53  50  51غینیا-بیساو

–––28x,y28x,y28x,y93054–– –5253غینیا االستوائیة

15y15y16y32143y–– –606084y83y84yفانواتو

–––––– ––100v––  – – –فرنسا

–––––– ––100v––  – – –فنلندا

––72x,y––– ––  –––  – – –فیجي

28687265–– ––  16171611196فییت نام

–––––– ––100v––  – – –قبرص

04100y–– –16750y53y46y  – – –قطر

33576054–– ––  26302211298قیرغیزستان

–––6y––3x18x91  –– –17x,y17x,yكابو فیردي

2x,y2x,y2x,y07100  –– ––14535550كازاخستان

–––––– ––  –––  – – –كرواتیا

–––19y20y19y21973  –– –27y50yكمبودیا

–––––– ––100v––  – – –كندا

7y4y363735– ––526100  – – –كوبا

26y25y28y103365  381014424891x,y91x,y91x,yكوت دیفوار

4y4y5y721100y–– ––446y52y39yكوستاریكا

–––––– ––  8y10y5y52399كولومبیا

––3x20x94x–– –60x76x81x,y  – – –كیریباس

–––26x,y27x,y25x,y42367  21363642كینیا

–––––– ––100v––  – – –التفیا

2x,y3x,y1x,y1x6x100x–– ––10x,y82x,y82x,y82x,yلبنان

–––––– ––100v––  – – –لكسمبرغ

21x,y21x,y21x,y93625y50– 39244390x,y90x,y90x,yلیبریا

–––––– ––  –––  – – –لیبیا

–––––– ––100v––  – – –لیتوانیا

–––––– ––100v––  – – –لیختنشتاین

–––23x,y25x,y21x,y11743  –– –4033لیسوتو

–––––– ––100v––  – – –مالطة

8376755173737373  5952175287  56مالي

71y74y67y––– ––  –––  – – –مالیزیا

–––23y23y23y124183  –– –46y45مدغشقر

786217998714y54–36y939393مصر

1316727372– ––39423794267مالوي

–––0x4x93x–– –14x,y31x,y  – – –ملدیف

9y10495246– ––  1719150599منغولیا

––67533621y27y80  143466––38موریتانیا

–––––– ––  –––  – – –موریشیوس

–––22x,y21x,y24x,y144848  –– –2023موزامبیق

–––––– ––100v––  – – –موناكو

––––––––––––––مونتسیرات

9y10y9y21681–– –495177y80y75yمیانمار

–––2787y–– –2228–––نامیبیا
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–––––– ––2x27x83x  – – –ناورو

43828381–– ––  373738103758نیبال

25y24y25y174330y251723253591y91y90yنیجیریا

–––15x,y18x,y11x,y10x41x85–– ––14x,yنیكاراغوا

–––––– ––100v––  – – –نیوزیلندا

–––––– ––  –––  – – –نیوي

24y25y24y31880  –– –151785y85y84yھایتي

–––14y21y8y83494  –– –1012ھندوراس

–––––– ––100v––  – – –ھنغاریا

–––––– ––100v––  – – –ھولندا

–––––– ––  –––  – – –والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
–––**29––––**84**15**2–––شرق آسیا والمحیط الھادئ

––––––––99–––––أوروبا وآسیا الوسطى

–––14––––11199–––أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

––––––––100–––––أوروبا الغربیة

––––––––95––11138أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

45878886––––78631792الشرق األوسط وشمال أفریقیا

––––––––100–––––أمریكا الشمالیة

––––––––60–––––جنوب آسیا

–––2930291238433715203448أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

–––262724935414512173248شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

3232321441453117233548868786غرب ووسط أفریقیا

3949797978–––262624124040أقل البلدان نموًا

––––––––**71**25**6–––العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

عمالة األطفال — النسبة المئویة من األطفال من الفئة العمریة 
5-17 سنة، الذین كانوا منخرطین في عمل یندرج في إطار عمالة 

األطفال عند إجراء المسح. وُیعتبر الطفل منخرطًا في عمالة األطفال 
وفقًا للشروط التالیة: (أ) إذا عمل الطفل من الفئة العمریة 5–11 سنة، 

أثناء األسبوع المرجعي، ساعة واحدة على األقل في نشاط اقتصادي 
أو ما ال یقل عن 28 ساعة من األعمال المنزلیة، (ب) إذا عمل الطفل 

من الفئة العمریة 12–14 سنة، أثناء األسبوع المرجعي، 14 ساعة 
على األقل في نشاط االقتصادي أو ما ال یقل عن 28 ساعة في األعمال 

المنزلیة، (ج) إذا عمل الطفل من الفئة العمریة 15–17 سنة، أثناء 
األسبوع المرجعي، 43 ساعة على األقل في نشاط اقتصادي أو األعمال 
المنزلیة، (د) إذا عمل الطفل من الفئة العمریة 5–17 سنة في ظروف 

عمل خطرة.
زواج األطفال — النسبة المئویة من النساء من الفئة العمریة 

20–24 سنة اللواتي تزوجن أو عشن مع عشیر، أول مرة، قبل 
بلوغھن سن الخامسة عشرة، والنسبة المئویة من النساء من الفئة 

العمریة 20-24 سنة، اللواتي تزوجن أو عشن مع عشیر، أول مرة، 
قبل بلوغھن سنة الثامنة عشرة.

تسجیل الموالید — النسبة المئویة من األطفال دون سن الخامسة الذین 
كانوا مسجلین عند إجراء المسح. وتشتمل قیمة البسط في ھذا المؤشر 

على األطفال الذین ُذكر أن بحوزتھم شھادات میالد، بصرف النظر عما 

إذا كان الشخص الذي أجرى المقابلة قد شاھد بنفسھ تلك الشھادات أم ال، 
إضافة إلى األطفال الذین ال یملكون شھادات میالد وتقول أمھاتھم أو من 

یرعاھم إنھ تم بالفعل تسجیل واقعة میالدھم.
تشویھ/ بتر األعضاء التناسلیة لإلناث – (أ) النساء: النسبة المئویة من 
النساء من الفئة العمریة 15–49 سنة اللواتي تعرضن لتشویھ العضو 

التناسلي، (ب) البنات: النسبة المئویة من البنات من الفئة العمریة 
0–14 سنة اللواتي تعرضن لتشویھ العضو التناسلي (طبقًا ألقوال 

أمھاتھن)، (ج) تأیید ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث: النسبة 
المئویة من النساء من الفئة العمریة 15-49 سنة اللواتي سمعن عن 
ممارسة تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث ویعتقدن بوجوب استمرار 

العمل بھا.
تبریر ضرب الزوجة — النسبة المئویة من النساء والرجال من الفئة 

العمریة 15–49 سنة الذین یعتبرون أن لطم أو ضرب الزوج لزوجتھ 
ھو أمر مبرر إذا وقع لسبب واحٍد على األقل من األسباب المحددة، 

أي إذا حرقت الزوجة الطعام أثناء طھیھ أو جادلتھ أو خرجت دون أن 
تخبره أو أھملت األطفال أو رفضت معاشرتھ.

التأدیــب العنیــف لألطفال — النســبة المئویة من األطفال من الفئة 
العمریة 1–14 ســنة ممن تعرضوا ألي تأدیب عنیف (اعتداء نفســي و/

أو عقوبة بدنیة).

عمالة األطفال — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

زواج األطفال — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

تسجیل الموالید — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى، والتعدادات السكانیة 

وأنظمة تسجیل األحوال المدنیة.

تشویھ/بتر األعضاء التناسلیة لإلناث — االستقصاءات الدیمغرافیة 
والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 

أخرى.
تبریر ضرب الزوجة — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.
التأدیب العنیف لألطفال — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 

والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

البیانات غیر متوفرة..  –
ُقدرت النسبة بـ %100 ألن أنظمة التسجیل    v

في ھذه البلدان ھي أنظمة كاملة حیث یتم 
تسجیل جمیع الوقائع الحیویة (بما في ذلك 

الموالید). المصدر: األمم المتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، شعبة 
اإلحصاءات، تقاریر إحصاءات السكان 

واإلحصاءات الحیویة، المجموعة A المجلد 
LXV ، نیویورك، 2013.

تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر    x
تلك المحددة في عنوان العمود. ال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو    y
تشیر إلى جزء من البلد فقط. إذا اندرجت 

ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.
لمزید من الشرح المفصل للمنھجیة    +
والتعدیالت فیما یتعلق بحساب ھذه 

التقدیرات، یمكنكم الرجوع إلى المالحظة 
العامة حول البیانات، صفحة 146.

جرت تغییرات على تعریف تسجیل الموالید   ++
بین الجولتین الثانیة والثالثة للمسح العنقودي 

متعدد المؤشرات وبین الجولة الرابعة من 
المسح. وبغیة إتاحة المقارنة مع الجوالت 

الالحقة أعید احتساب بیانات تسجیل الموالید 
من الجولتین الثانیة والثالثة وفقًا لتعریف 

المؤشر المعتمد في الجولة الرابعة. وبالتالي، 
فإن البیانات المعاد احتسابھا والمعروضة 
ھنا قد تختلف عن التقدیرات الواردة في 
التقاریر الوطنیة للجولتین الثانیة والثالثة.
تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا    *

البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 
العمود.

باستثناء الصین.   **

مالحظات: تعریفات المؤشرات:

مصادر البیانات الرئیسیة:

البیانات المكتوبة بخط مائل مصدرھا مختلف عن مصادر البیانات المعروضة تحت المؤشرات نفسھا في جداول أخرى من التقریر.
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إناثذكور20162016
–2011
*2016

–2009
إناثذكور2011–2016*إناثذكورإناثذكور2014* 

 –  – 101114   –    –     –    – 27 –  –  – 13,2609االتحاد الروسي

 –  –  – 92   –    –     –    – 34 –  –  – 6827اإلمارات العربیة المتحدة

36 – 12885   –    –     2    – 1270 –  – 7,02016األرجنتین

y  –    100  y 8774 – 6  84    – 6427 – 1,91820األردن

 –  – 101103   –    –     –    – 15 –  –  – 15811البحرین

 –  – 10691   –    –     –    – 65 – 33,7601614البرازیل

 –  – 119119   –    –     –    – 12 –  –  – 1,08010البرتغال

4142 –  –    100    100     1    5 11 – 4101201البوسنة والھرسك

95863542   –    –     2    5 811302312الجبل األسود

y  –    –   13263 – 7  55    – 3112 – 5,94215الجزائر

 –  – 101110   –    –     –    – 11 –  –  – 9369الجمھوریة التشیكیة

 – 867439  98   –    3   – 282190 – 2,00719الجمھوریة الدومینیكیة

10x9x75x –    –     –    –   6132 – 6x – 4,58625الجمھوریة العربیة السوریة

 –  – 117144   –    –     –    – 2 –  –  – 69012الدانمرك

99612528  98   –    10   – 161863 – 1,28920السلفادور

697659362826   57  3,38022021188036السنغال

 – 543510   –    –    36   – 2122102 – 9,06023السودان

 –  – 115164   –    –     –    – 3 –  –  – 1,02510السوید

25x – 123x –    75  x,y  –    –    –  –  – 3x – 3,33323الصومال

 –  – 9990   –    –     –    – 6 – 159,6421112الصین

211268x –    50     –    –    –  –  – 3 – 8,01922العراق

19x – 9277   90    –     14    – 10859 – 20,66720الفلبین

5,2062212028128x45  37   806468433026الكامیرون

 –  –  –  –    –    –     –    –  –  –  –  –  –  – الكرسي الرسولي

y  73  y  56    68   653825p16  76 1,0832121626147الكونغو

 –  – 9985   –    –     –    – 8 –  –  – 45011الكویت

 –  – 5,982171118x32x –    64  x  –    90  x 9755المغرب

28 – 11665  96   –    6   – 23,416186152184المكسیك

 –  – 7x –    –     –    –   108108 –  –  – 4,81815المملكة العربیة السعودیة

 –  – 113138   –    –     –    – 21 –  –  – 7,30911المملكة المتحدة

 –  – 100125   –    –     –    – 6 –  –  – 63312النرویج

 –  – 100100   –    –     –    – 8 –  –  – 87310النمسا

27102112   44    35     54    41 4,7042336148210النیجر

250,086195x30x22x39 47  x  45  x  88  x  72  x 886435x19xالھند

 –  – 10293   –    –     –    – 27 –  –  – 42,01013الوالیات المتحدة

 –  – 102101   –    –     –    – 4 –  –  – 11,6509الیابان

2x – 5839   85    –     49    – 171767 – 6,29723الیمن

 –  – 101111   –    –     –    – 9 –  –  – 1,10810الیونان

43183224   31    38     60    33 172271 1 24,77224إثیوبیا

1,0852211719x –  60    51    70    54   392332x22xإریتریا

 –  – 124136   –    –     –    – 9 –  –  – 4,3869إسبانیا

 –  – 112118   –    –     –    – 16 –  –  – 1229إستونیا

 –  – 104101   –    –     –    – 10 –  –  – 1,29616إسرائیل

 –  – 16x – 100x –    –     –    –   11696 – 3,00518إكوادور

9y747 48  y  45    88  y,p  91   95764p9 – 46,18818إندونیسیا

 –  – 106101   –    –     –    – 6 –  –  – 5,5929إیطالیا

2x3x – 91   98    –     24    – 9447 – 1,35814أذربیجان

8890915   92    88     9    25 3561205123أرمینیا

 –  – 112186   –    –     –    – 14 –  –  – 2,89712أسترالیا

8,587253172090x71y78y70y52y674341أفغانستان

446151x8x3x18 37  x  24  x  97  x  99  x 1018921x36xألبانیا

 –  – 101105   –    –     –    – 8 –  –  – 7,79510ألمانیا

67x –    –     –    –   1178255x40x –  –  – 1717أنتیغوا وبربودا

 –  –  –  –    –    –     –    – 5 –  –  –  –  – أندورا

847736212931   25  6,486232183819124أنغوال

 –  –  –  –  –  –  –  – 46x –  –  –  –  – أنغویال

36 – 11081   –    –     3    – 60 – 7 – 50815أوروغواي

5x2x26x 63  x  63  x  –    –   9795 – 27x – 5,36017أوزبكستان

4041 –  –    82    88     62    52 9,9202422033140أوغندا

102933743   96    97     2    2 4,059907427أوكرانیا

 –  – 111154   –    –     –    – 9 –  –  – 58312آیرلندا

 –  – 97133   –    –     –    – 7 –  –  – 4313آیسلندا

 –  – 1,728213x15x14x65x –    –     –    –   7322بابوا غینیا الجدیدة
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أعمارھم بین 
10 و19 سنة 
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إناثذكور20162016
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–2009
إناثذكور2011–2016*إناثذكورإناثذكور2014* 

 –  – 11x – 63x –    –     –    –   8469 – 1,34220باراغواي

y,p  53  y  59  y,p  49  y 57355p1  33 38,90720214848باكستان

 –  – 78119   –    –     –    – 27 –  –  –  –  – باالو

1749x –    5     –    98   107113 – 66 – 3713بربادوس

 –  – 17x –    –     –    –   10593 –  –  – 7016بروني دار السالم

 –  – 185158   –    –     –    – 8 –  –  – 1,25311بلجیكا

 –  – 2y543 –    –     –    –   90108 – 6209بلغاریا

39 – 92929160   6  7821112117648بلیز

29y –   54y8348 – 12   – 443683 – 32,57520بنغالدیش

 –  – 9457   96    –     9    – 89 – 14 – 69617بنما

685770382922   31  2,44022116199819بنن

1515x28 –    70     –    –   9669 – 22x,p – 14819بوتان

 –  –  – 91   –    –     –    – 39 –  –  – 43119بوتسوانا

4,3062323228x136x 40    39     61    55   471331x29xبوركینا فاسو

2,243211911x65x 56    74     83    69   54255046بوروندي

 –  – 101115   –    –     –    – 14 –  –  – 3,81410بولندا

21x – 10090   90    –     –    – 111668 – 5,60618بیرو

90410173x22 3    3     –    –   1021195351بیالورس

1281304547   –    –    9  9,207137149609تایالند

6121x –   17 –   10073120 – 19 – 95417تركمانستان

 –  – 99106   –    –    10    – 7629 – 13,33517تركیا

6x – 36x –    10  x  –    –    –  –  – 49x – 17713ترینیداد وتوباغو

302326181210   69  3,433243385120354تشاد

68362823   63    67     26    19 1,665221131577توغو

2x8x3x42x 83  x  69  x  89  x  95  x 995657x31x –  – توفالو

 –  –  – 206 –  –  –  – 30 –  –  –  –  – توكیالو

15 – 10378   98    –     27    – 117 – 1,61814تونس

103561310   95    92     27    29 242345230تونغا

31425089x54x 72    81    61    62   876515x11xتیمور-لیشتي

31572x –    8    –    –   86763439 – 52018جامایكا

 –  –  –  –    –    –     –    – 40x –  –  – 5514جزر البھاما

66522118   67    79     43    29 173228161771جزر القمر

 –  –  –  –  –  –  –  – 29x –  –  –  –  – جزر تركس وكایكوس

134222111562x60783728782926x29xجزر سلیمان

 –  – 27x –  –  –  – 11180 –  –  –  –  – جزر فرجن البریطانیة

 –  – 9673   –    –     –    – 56 –  –  –  –  – جزر كوك

5x21x21x85 71  x  47  x  86  x  85  x 816735x27x –  – جزر مارشال

56372017   38    49     75    69 17,4012212127135جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 –  – 16x5x35 –    –     –    –   9985 – 10,92814جمھوریة إیران اإلسالمیة

1,11724115545x229 83    79    –    –   23926x17xجمھوریة أفریقیا الوسطى

12,5052322322128x50  59   61574394237جمھوریة تنزانیا المتحدة

 –  – 9779   –    –     –    – 1624101 – 5,65518جمھوریة فنزویال البولیفاریة

 –  – 10395   –    –     –    – 2 –  –  – 5,68611جمھوریة كوریا

1x –    –     –    –   9295 – 7x –  –  – 3,83915جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

76432523   93    92     56    50 1,432219251894جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

23x – 8376   –    –     14    – 4219 – 25312جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

87852635   96    96     13    14 44411110425جمھوریة مولدوفا

4028x158x –    72     –    –   185 – 8x – 2,76723جنوب السودان

 –  – 10,319182x4x15x54x –    –     –    –   9788جنوب أفریقیا

 –  – 116x40 –    5  x  –    –   11495 – 45011جورجیا

16x – 5341   –    –     –    – 21 – 1962113جیبوتي

2,216204x13x20x89x –    17  x  100  x  97  x 968124x20xدولة بولیفیا المتعددة القومیات

5 – 8866   –    –     –    – 92267 – 1,08323دولة فلسطین

47x –    –     –    –   1158139x49x –  –  –  –  – دومینیكا

2,6072203641x24  45   78  71  42316062رواندا

 –  – 9392   –    –     –    – 36 –  –  – 2,13211رومانیا

4239 – 63   69    75     49    41 3,9562411731145زامبیا

575368374141   54  3,557221202212049زمبابوي

102785x2x   97    99     34    28 432218639ساموا

462311527110x19249797110614241سان تومي وبرینسیبي

 –  – 9495   –    –     –    – 1 –  –  –  –  – سان مارینو

 –  – 12086   –    –     –    – 70 –  –  – 1917سانت فنسنت وجزر غرینادین

75x –    –     –    –   938655x54x –  –  –  –  – سانت كیتس ونیفس
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50x –    15     –    99   8782 – 58 – 4 – 2916سانت لوسیا

 –  – 9x4x24x –    54  x,y  –    88  x,y 9999 – 3,28416سري النكا

 –  – 9886   –    –     –    – 21 –  –  – 55310سلوفاكیا

 –  – 100118   –    –     –    – 5 –  –  – 1869سلوفینیا

 –  –  –  –    –    –     –    – 3 –  –  – 66512سنغافورة

898675524445   32  3022304178929سوازیلند

66x –    19     –    99   10154 – 40x – 12 – 9918سورینام

 –  – 10698   –    –     –    – 3 –  –  – 83310سویسرا

61282928   49    55     55    32 1,7042311936131سیرالیون

 –  – 11259   –    –     –    – 62 –  –  – 1212سیشیل

 –  – 103100   –    –     –    – 50 –  –  – 2,59114شیلي

1029143x53x   100    99     2    – 4122 – 1,06312صربیا

 – 98689   89    –    47    – 13247 – 1,71020طاجیكستان

 –  – 11396   –    –    10   – 3212 – 48011ُعمان

3529 –  –    94    95     58    47 3791911428115غابون

2722 – 64   70    82     58    42 467230241988غامبیا

89392518   67    81     35    20 6,00921161765غانا

53x –    –     –    –   1009867x59x –  –  – 1917غرینادا

72551820   90    95    14  3,78723620209212غواتیماال

1652113131697x1410959693833348غیانا

44312920   53    55     89    63 2,7862213340154غینیا

1920 –  – 409689  395220112813737غینیا-بیساو

2171852242177x 56    57     91    91   39 – 1217غینیا االستوائیة

14x – 7034   58    58     56    63 54204111378فانواتو

 –  – 108115   –    –     –    – 9 –  –  – 7,72312فرنسا

 –  – 102194   –    –     –    – 7 –  –  – 59411فنلندا

 –  – 28x –    –     –    –   10376 –  –  – 15717فیجي

51 –  – 97   97    –     28    – 10536 – 13,60514فییت نام

 –  – 100100   –    –     –    – 4 –  –  – 14312قبرص

y  98    98   100822310  6    22 16 – 200814قطر

 – 978118   100    –     22    – 14442 – 99117قیرغیزستان

 –  – 114212x8x22x92x 24  x  23  x  88  x  88  x 11573كابو فیردي

 – 6231x –   8    –   96  11410330 – 2,26913كازاخستان

 –  – 10493   –    –     –    – 12 –  –  – 44711كرواتیا

y  46  y  77    74   63 – 4233  26 3,05219316757كمبودیا

 –  – 100119   –    –     –    – 13 –  –  – 3,96811كندا

y  4  y  –    –   1011004859  5 1,33612716650كوبا

55282115   62    73     51    51 5,4092312131125كوت دیفوار

29 – 133109   –    –     3    – 759162101367كوستاریكا

132085x –    –     –    –   10682 – 21x – 8,13917كولومبیا

23205x16x9x49 65  x  77  x  58  x  57  x 105 – 46x41xكیریباس

5852 – 97   75    84     45    37 11,0652311223101كینیا

 –  – 116123   –    –     –    – 15 –  –  – 1819التفیا

 –  – 3x – 18x –    22  x,y  –    –   6855 – 1,06118لبنان

 –  – 11494   –    –     –    – 6 –  –  – 6511لكسمبرغ

44291935   47    59     45    29 1,0412321437147لیبریا

 –  –  –  –    –    –     –    – 4x –  –  – 1,09317لیبیا

 –  – 106114   –    –     –    – 14 –  –  – 30711لیتوانیا

 –  – 98139   –    –     –    – 2 –  –  –  –  – لیختنشتاین

4952211814944948606663403035لیسوتو

 –  – 10290   –    –     –    – 16 –  –  – 4410مالطة

52292721 75  83     68    54 4,1352324037178مالي

 –  – 8969   –    –     –    – 13 – 5,5131856مالیزیا

5,7402372836147x 44    47     62    59   50222421مدغشقر

y  100    100   997353  46    – 14756 – 17,04118مصر

503553224339   21  4,262243243114324مالوي

5x1x14 –    41  x,y  –    100  x 97 –  – 22x – 5914ملدیف

989893901718    14    9 4481515340منغولیا

 – x  44  x 372110  55     36    – 917211282271موریتانیا

 –  – 11184   –    –     –    – 31 –  –  – 18915موریشیوس

39212828   57    73     24    20 6,6492383740166موزامبیق

 –  –  –  –    –    –     –    –  –  –  –  –  –  – موناكو

 –  –  –  –  –  –  –  – 36 –  –  –  –  – مونتسیرات

الجدول 9. المراھقون والمراھقات
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البلدان 
والمناطق

المراھقون المتزوجون أو السكان المراھقون
الذین یعیشون مع عشیر 

في الوقت الحاضر 
(%)

 *2016–2010

اإلنجاب 
قبل بلوغ 

سن الثامنة 
عشرة 
(%)

معدل الوالدات 
بین المراھقات

تبریر ضرب الزوجة بین 
المراھقین 

(%)
*2016–2010

استخدام وسائل اإلعالم 
الجماھیري عند المراھقین 

(%)
*2016–2010

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة بالمدارس 

اإلعدادیة

نسبة االلتحاق 
اإلجمالیة بالمدارس 

الثانویة

المعرفة الشاملة لدى 
المراھقین بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة 

 (%)
 *2016–2011

الذین تتراوح 
أعمارھم بین 
10 و19 سنة 

(باآلالف)

النسبة من 
مجموع السكان 

(%)

إناثذكور20162016
–2011
*2016

–2009
إناثذكور2011–2016*إناثذكورإناثذكور2014* 

10,04219513517x57  53   757659341413میانمار

y  69   92 – 5156  65     28    30 53922151578نامیبیا

9x18x22x106 –    –     89  x  86  x 77948x8x –  – ناورو

251687x –    35     –    77   93502418 – 6,62523نیبال

52602922   50    54     33    27 41,0502212929123نیجیریا

 –  –  –  –  24x28x92 –    19  x,y  –    95  x – 1,20720نیكاراغوا

 –  – 103134   –    –     –    – 22 –  –  – 61613نیوزیلندا

 –  – 11995   –    –     –    – 16 –  –  –  –  – نیوي

2532 –  –    80    85     24    22 2,285212121365ھایتي

74663329   94    98     15    18 1,990225232299ھندوراس

 –  – 100110   –    –     –    – 20 –  –  – 99610ھنغاریا

 –  – 136134   –    –     –    – 5 –  –  – 2,02112ھولندا

 –  –  – 81   –    –     –    – 33 –  –  – 2524والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
**22**968713**  89  – **  34 **  43 21**297,72113267شرق آسیا والمحیط الھادئ

 –  – 104112 –  – ––19 – ––101,79511أوروبا وآسیا الوسطى

 –  – 100102 –  – 12–7429–50,90312أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

 –  – 109119 –  – ––11 – ––50,89210أوروبا الغربیة

 –  – 10781 –  – ––109,829173111974أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

 –  – 9670–– 49 –13841–73,65317الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 –  – 10296 –  – ––25 – ––45,97813أمریكا الشمالیة

‡6‡83598 –  – ––44‡20––340,27019جنوب آسیا

53373127 54  61  49  39 232,0692222328122أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

52313635 56  64  49  38 122,6632322026113شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

54422620 52  58  48  41 109,4062212729130غرب ووسط أفریقیا

217,75622226271124550625755332723أقل البلدان نموًا

‡**21 – 8670 –  – **35–50‡**1618–1,201,31516العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

الجدول 9. المراھقون والمراھقات

المراھقون المتزوجون/ الذین یعیشون مع عشیر في الوقت الحاضر 
— النسبة المئویة من األوالد والبنات من الفئة العمریة 15–19 سنة 
المتزوجین أو الذین یعیشون مع عشیر في الوقت الحاضر. الھدف من 
ھذا المؤشر ھو إعطاء صورة عن الحالة االجتماعیة الراھنة لألوالد 
والبنات من ھذه الفئة العمریة. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن المراھقین 
والمراھقات غیر المتزوجین وقت إجراء ھذا المسح ما زالوا عرضة 

لخطر الزواج قبل خروجھم من مرحلة المراھقة.
اإلنجاب قبل بلوغ سن الثامنة عشرة — النسبة المئویة من النساء من 

الفئة العمریة 20–24 سنة اللواتي أنجبن قبل بلوغھن سن 18 سنة. 
ُیظھر ھذا المؤشر الموّحد المستخلص من االستقصاءات الدیمغرافیة 
مستویات الخصوبة في صفوف المراھقات لغایة سن الثامنة عشرة. 
ُیرجى مالحظة أن البیانات تستند إلى إجابات قدمتھا نساء من الفئة 

العمریة 20–24 سنة ممن تجاوزن خطر اإلنجاب قبل بلوغھن سن 
الثامنة عشرة.

معدل الوالدات عند المراھقات — عدد الوالدات لكل 1,000 مراھقة 
من الفئة العمریة 15–19 سنة.

تبریر ضرب الزوجة بین المراھقین — النسبة المئویة من األوالد 
والبنات من الفئة العمریة 15–19 سنة الذین یعتبرون أن لطم أو 

ضرب الزوج لزوجتھ ھو أمر مبرر إذا وقع لسبب واحٍد على األقل من 
األسباب المحددة، أي إذا حرقت الزوجة الطعام أثناء طھیھ أو جادلتھ أو 

خرجت دون أن تخبره أو أھملت األطفال أو رفضت معاشرتھ.

استخدام وسائل اإلعالم الجماھیري لدى المراھقین — النسبة المئویة 
من األوالد والبنات من الفئة العمریة 15–19 سنة الذین یستخدمون 

واحدة على األقل من الوسائل اإلعالمیة التالیة لمرة واحدة على األقل 
في األسبوع: الصحف أو المجالت أو التلفاز أو المذیاع.

نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس اإلعدادیة — عدد األطفال 
الملتحقین بالمدارس اإلعدادیة، بصرف النظر عن السن، معبرًا عنھ 
كنسبة مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق 

بالمدارس اإلعدادیة.
نسبة االلتحاق اإلجمالیة بالمدارس الثانویة — عدد األطفال الملتحقین 

بالمدارس الثانویة، بصرف النظر عن السن، معبرًا عنھ كنسبة مئویة 
من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس 

الثانویة.
المعرفة الشاملة لدى المراھقین بشأن فیروس نقص المناعة البشریة 
– نسبة الشبان والشابات من الفئة العمریة 15–19 سنة الذین یحددون 
بالشكل الصحیح الطریقتین الرئیسیتین للوقایة من انتقال فیروس نقص 
المناعة البشریة عن طریق االتصال الجنسي (استخدام الواقي الذكري 

واقتصار المعاشرة الجنسیة على شریك واحد ُمخلص وغیر مصاب 
بالفیروس) والذین یرفضون الفكرتین الخاطئین األكثر شیوعًا عن انتقال 

العدوى بفیروس نقص المناعة البشریة ویعلمون أنھ من الممكن أن 
یكون المرء مصابًا بالفیروس على الرغم من مظھره الدال على تمتعھ 

بصحة جیدة.

السكان المراھقون — شعبة السكان باألمم 
المتحدة.

المراھقون المتزوجون/ الذین یعیشون مع 
عشیر في الوقت الحاضر — االستقصاءات 

الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة 
متعددة المؤشرات، ومسوح وتعدادات سكانیة 

وطنیة أخرى.
اإلنجاب قبل بلوغ سن الثامنة عشرة — 

االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 

أخرى.
معدل الوالدات بین المراھقات — شعبة 

السكان باألمم المتحدة.

تبریر ضرب الزوجة بین المراھقین — 
االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 

العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 
أخرى.

استخدام وسائل اإلعالم الجماھیري عند 
المراھقین — االستقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 
المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

النسبة اإلجمالیة لاللتحاق بالمدرسة — معھد 
الیونسكو لإلحصاء.

المعرفة الشاملة لدى المراھقین بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة — استقصاءات 

مؤشرات اإلیدز، واالستقصاءات الدیمغرافیة 
والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 

المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر 
المعیشیة.

البیانات غیر متوفرة  –
استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة (عادة   p
ما تتراوح بین 25–49 من الحاالت غیر 

المرّجحة).
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر   x
تلك المحددة في عنوان العمود. وال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة. التقدیرات من سنوات 

البیانات قبل عام 2000 غیر معروضة.
تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو   y
تشیر إلى جزء من البلد فقط. إذا اندرجت 

ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا   *
البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 

العمود.
باستثناء الصین.   **

باستثناء الھند.  ‡

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة: تعریفات المؤشرات:

البیانات المكتوبة بخط مائل مصدرھا مختلف عن مصادر البیانات المعروضة تحت المؤشرات نفسھا في جداول أخرى من التقریر.



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى 
األطفال دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لاللتحاق 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

استخدام خدمات أساسیة 
للصرف الصحي (%)

2015

ریفيحضري

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
الریفي

93761.2––––––––––––––––––االتحاد الروسي

1001001.0––––––––––––––––––اإلمارات العربیة المتحدة

95941.0––––––––––––––––––األرجنتین

1001001.0891.220230.998981.08110.797961.0  1.0  100  99األردن

–––––––––––––––––––––البحرین

98x94x1.0x7x8x1.1x–––––––––91581.6–––البرازیل

991001.0––––––––––––––––––البرتغال

99x100x1.0x1001001.01180.7–––95971.050471.199921.1البوسنة والھرسك

97991.047491.098921.1–––991001.0991001.01091.0الجبل األسود

1001001.098951.011121.125261.098971.01171.790821.1الجزائر

99991.0––––––––––––––––––الجمھوریة التشیكیة

49381.385741.2–––90821.198971.0760.950421.2الجمھوریة الدومینیكیة

97x95x1.0x99x93x1.1x28x28x1.0x56x44x1.3x98x96x1.0x7x7x1.0x96891.1الجمھوریة العربیة السوریة

1001001.0––––––––––––––––––الدانمرك

99961.011171.572681.197951.037221.793871.1  1.0  99  98السلفادور

66351.9–––70441.614241.732311.072431.7  1.5  58  87السنغال

93721.327431.625181.486611.41271.958232.5  1.5  59  89السودان

991001.0––––––––––––––––––السوید

6x2x3.7x21x3x7.4x32x48x1.5x25x9x3.0x39x11x3.4x7x2x4.1x2883.5الصومال

97y96y1.0y–––86611.4–––1001001.04112.6–––الصین

94851.122241.125191.394841.1413.786861.0  1.0  99  99العراق

83641.328381.354451.290x87x1.0x23x17x1.4x79721.1–––الفلبین

88491.823381.724122.194791.237182.156192.9  1.6  53  84الكامیرون

–––––––––––––––––––––الكرسي الرسولي

16101.52063.6–––95851.198841.220301.531221.4الكونغو

–––––––––––––––––––––الكویت

97y91y1.1y92551.79212.423211.196x83x1.2x–––89751.2المغرب

96941.099941.110191.961631.098981.033251.391811.1المكسیك

–––––––––––––––––––––المملكة العربیة السعودیة

99991.0––––––––––––––––––المملكة المتحدة

98981.0––––––––––––––––––النرویج

1001001.0––––––––––––––––––النمسا

92601.583322.634451.347441.183451.93193.34467.4النیجر

90781.231411.359481.288x82x1.1x33x14x2.4x65341.9  1.2  67  83الھند

1001001.0––––––––––––––––––الوالیات المتحدة

–––––––––––––––––––––الیابان

48242.073342.134511.524260.985731.24x1x6.7x90442.1الیمن

99981.0––––––––––––––––––الیونان

1227.280213.825401.641281.480y63y1.3y38192.01844.3إثیوبیا

74x17x4.4x38x56x1.4x51x41x1.2x91y77y1.2y32x20x1.7x2964.7–––إریتریا

1001001.0––––––––––––––––––إسبانیا

1001001.0––––––––––––––––––إستونیا

1001001.0––––––––––––––––––إسرائیل

98x99x1.0x–––52351.597y97y1.0y–––89801.1  1.0  91  95إكوادور

79y65y1.2y97881.132411.341371.1100991.01491.677571.4إندونیسیا

99991.0––––––––––––––––––إیطالیا

96x92x1.0x99951.015211.411111.068y67y1.0y7x2x3.3x92871.1أذربیجان

100991.025141.796831.2–––1001001.06132.2  1.0  98  99أرمینیا

–––––––––––––––––––––أسترالیا

44470.980591.4212.156331.7–––79421.9  1.8  36  64أفغانستان

99x98x1.0x100x99x1.0x23x23x1.0x–––93921.051x26x2.0x98971.0ألبانیا

99991.0––––––––––––––––––ألمانیا

–––––––––––––––––––––أنتیغوا وبربودا

1001001.0––––––––––––––––––أندورا

33142.468213.232461.449321.584611.44294.462212.9أنغوال

––97––––––––––––––––––أنغویال

96951.0––97971.034––––––98981.0  1.0  100  100أوروغواي

100x100x1.0x1001001.018x19x1.1x34x31x1.1x–––33x30x1.1x1001001.0أوزبكستان

89521.724301.353451.291861.155421.328171.6  1.3  29  38أوغندا

1001001.052451.197931.1––––––99991.0  1.0  100  100أوكرانیا

91951.0––––––––––––––––––آیرلندا

991001.0––––––––––––––––––آیسلندا

88x48x1.9x36x51x1.4x–––––––––55134.2–––بابوا غینیا الجدیدة
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البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى 
األطفال دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لاللتحاق 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

استخدام خدمات أساسیة 
للصرف الصحي (%)

2015

ریفيحضري

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
الریفي

87y80y1.1y94x79x1.2x12100.8–––92y90y1.0y–––98811.2باراغواي

74481.5–––71441.637481.342371.175591.3  2.6  23  59باكستان

1001001.0––––––––––––––––––باالو

–––100991.067691.0–––981001.0870.9  1.0  100  98بربادوس

96971.0––––––––––––––––––بروني دار السالم

99991.0––––––––––––––––––بلجیكا

87841.0––––––––––––––––––بلغاریا

98961.011181.754561.099941.055331.791841.1  1.0  95  97بلیز

61361.731381.283751.191921.01481.854431.2  1.2  19  23بنغالدیش

86591.4–––61441.497971.0–––100781.3  1.1  93  98بنما

83731.229381.326251.183691.225181.32554.6  1.1  82  88بنن

96671.428x36x1.3x64x60x1.1x98941.032x15x2.1x72571.3  1.0  100  100بوتان

78x67x1.2x99x90x1.1x––––––––––––75391.9بوتسوانا

95771.221x37x1.8x46381.283451.846x24x1.9x48124.0  1.3  74  93بوركینا فاسو

96841.128592.130360.891841.161511.246510.9  1.2  74  87بوروندي

98981.0––––––––––––––––––بولندا

98y96y1.0y98751.39283.037221.792y92y1.0y27x8x3.3x82581.4بیرو

1001001.03x8x2.6x–––91931.056571.094951.0–––بیالورس

99y100y1.0y991001.010111.168750.995951.055561.094961.0تایالند

98981.07x4x2.0x94991.0–––1001001.012110.9  1.0  100  100تركمانستان

99y98y1.0y99921.18141.8–––95961.0–––99891.1تركیا

–––––––––––––––––––––ترینیداد وتوباغو

54124.632421.328181.572451.62564.033311.3  5.6  6  36تشاد

82243.416332.118190.996851.128191.52856.2  1.4  69  95توغو

60x38x1.6x93x93x1.0x10x11x1.1x–––98x,y99x,y1.0x,y38x41x0.9x92911.0توفالو

930.0–––––––––––––––––––توكیالو

77671.18141.769591.299971.022131.798831.2  1.0  98  100تونس

92y93y1.0y11130.897921.0–––94961.0980.9  1.0  94  92تونغا

50570.959x20x2.9x39551.465x74x0.9x80701.114x12x1.2x73302.4تیمور-لیشتي

84871.0–––98981.0––––3-100981.0  1.0  99  100جامایكا

–––––––––––––––––––––جزر البھاما

90871.092791.226351.440371.190821.124171.447291.6جزر القمر

–––––––––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

34x28x1.2x76184.1–––96841.127321.245351.3  1.0  88  89جزر سلیمان

–––––––––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

–––––––––––––––––––––جزر كوك

96x96x1.0x97x68x1.4x–––39x37x1.1x–––33x12x2.7x95661.4جزر مارشال

94741.333471.444371.293841.124151.623181.3  1.3  22  30جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

99y98y1.0y98x93x1.1x591.764x58x1.1x97951.0–––92791.2جمھوریة إیران اإلسالمیة

74x22x3.4x38421.123x12x2.0x86661.319x16x1.2x4995.4  1.5  52  78جمھوریة أفریقیا الوسطى

51182.987551.625381.546441.091771.252361.537172.2جمھوریة تنزانیا المتحدة

98721.4––––––––––––––––––جمھوریة فنزویال البولیفاریة

–––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا

100x100x1.0x100x100x1.0x23x45x1.9x75x73x1.0x100991.011x4x2.8x83681.2جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

79292.727491.865401.695831.139182.293601.6  1.2  71  88جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

94881.1461.419x30x0.6x98981.033x18x1.8x97831.2  1.0  100  100جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

98991.041321.389701.3–––1001001.0100991.0482.2جمھوریة مولدوفا

45321.431x15x2.0x29x32x1.1x44x37x1.2x40192.116x7x2.3x2864.3جنوب السودان

98951.026y29y1.1y53491.1––––––76691.1–––جنوب أفریقیا

99x98x1.0x10x12x1.2x44x36x1.2x98971.0–––95731.3  1.0  100  100جورجیا

92x84x1.1x98551.830421.4––––––18x9x2.0x63134.8جیبوتي

79x,y72x,y1.1x,y94681.414251.823201.298x96x1.0x32x9x3.5x64272.4دولة بولیفیا المتعددة القومیات

991001.01001001.0881.030340.999991.08x6x1.3x95991.0دولة فلسطین

–––––––––––––––––––––دومینیكا

97891.127401.533271.396941.074621.257640.9  1.0  56  55رواندا

94961.014x13x0.9x–––––––––93681.4–––رومانیا

88511.736421.268621.192841.150341.549192.6  3.0  7  20زامبیا

93711.322291.346381.298941.056411.454311.7  1.9  34  67زمبابوي

89y88y1.0y5x2x2.4x98961.0–––97791.2451.1  1.2  57  68ساموا

95881.116191.246570.894941.043401.147281.7  1.0  93  96سان تومي وبرینسیبي

–––––––––––––––––––––سان مارینو

–––––––––––––––––––––سانت فنسنت وجزر غرینادین

–––––––––––––––––––––سانت كیتس ونیفس
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البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى 
األطفال دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لاللتحاق 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

استخدام خدمات أساسیة 
للصرف الصحي (%)

2015

ریفيحضري

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
ریفيحضريالریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 
ریفيحضريإلى الریفي

نسبة 
الحضري 

إلى 
الریفي

991001.057630.986920.9–––420.6–––  1.0  92  91سانت لوسیا

97x98x1.0x99x99x1.0x––––––––––––89950.9سري النكا

99981.0––––––––––––––––––سلوفاكیا

99991.0––––––––––––––––––سلوفینیا

––100––––––––––––––––––سنغافورة

93861.119271.464900.798981.056471.258581.0  1.3  51  64سوازیلند

93x84x1.1x7x12x1.8x33x55x0.6x97941.045x33x1.4x88611.4  1.0  98  100سورینام

1001001.0––––––––––––––––––سویسرا

79531.530401.486851.088711.238221.72482.8  1.1  76  80سیرالیون

–––––––––––––––––––––سیشیل

100x99x1.0x––––––––––––100991.0–––شیلي

98991.0750.850x22x2.3x100981.063x41x1.5x98911.1  1.0  99  100صربیا

88891.093861.122281.358610.987851.01181.494961.0طاجیكستان

99991.0–––99981.014151.158620.998971.0–––ُعمان

89911.093691.315302.027211.398981.032152.242321.3غابون

75411.919291.562571.174y58y1.3y32181.846351.3  1.0  72  72غامبیا

87571.515221.548491.075661.123171.41992.1  1.3  63  79غانا

–––––––––––––––––––––غرینادا

97y96y1.0y84551.535531.551481.196921.030161.981531.5غواتیماال

96971.064471.489851.0–––99821.210131.3  1.0  88  91غیانا

84322.718362.046301.582491.732162.034152.3  1.7  49  83غینیا

72292.521321.542301.474531.426181.43584.1  2.0  18  34غینیا-بیساو

2792.980711.1–––60471.386531.620321.655272.0غینیا االستوائیة

61y37y1.7y96871.119321.638520.777y77y1.0y23x13x1.8x61511.2فانواتو

99991.0––––––––––––––––––فرنسا

99991.0––––––––––––––––––فنلندا

96951.0––––––––––––––––––فیجي

99921.112272.358491.298971.054471.191721.3  1.0  96  97فییت نام

100991.0––––––––––––––––––قبرص

–––––––––––––––––––––قطر

99971.099981.012131.134331.0991001.018210.993990.9قیرغیزستان

91x64x1.4x––––––––––––73511.4–––كابو فیردي

991001.031211.597991.0–––99991.0791.2  1.0  100  100كازاخستان

98961.0––––––––––––––––––كرواتیا

98881.124341.430360.897921.155331.788392.3  1.2  72  84كمبودیا

–––––––––––––––––––––كندا

61631.092881.0–––62591.0–––1001001.0991001.0كوبا

84451.922341.622141.585711.22282.745133.5  1.6  54  85كوت دیفوار

43351.297951.037271.498941.0–––99971.0  1.0  10099كوستاریكا

99881.111x17x1.5x57x49x1.2x94941.026x17x1.5x88721.2  1.0  98  99كولومبیا

95x93x1.0x84x77x1.1x–––––––––45x43x1.1x49321.5كیریباس

82501.620291.558521.189841.163521.235281.3  1.3  61  79كینیا

97841.2––––––––––––––––––التفیا

–––––––––––––––––––––لبنان

97991.0––––––––––––––––––لكسمبرغ

29y20y1.5y73501.531341.157630.952311.740271.52864.7لیبریا

–––––––––––––––––––––لیبیا

97861.1––––––––––––––––––لیتوانیا

–––––––––––––––––––––لیختنشتاین

90731.227351.353541.094911.044351.346431.1  1.3  40  54لیسوتو

1001001.0––––––––––––––––––مالطة

73x14x5.2x17342.029x20x1.5x83461.832162.046222.1  1.1  85  97مالي

100991.0––––––––––––––––––مالیزیا

78392.043x50x1.2x16141.186y66y1.3y44182.51662.6  1.2  81  97مدغشقر

100991.097891.123210.926290.997971.0541.597901.1مصر

75661.195891.125391.660660.997931.047401.249431.1مالوي

93x92x1.0x99x93x1.1x16x22x1.3x–––94941.043x32x1.4x93980.9ملدیف

99981.08151.746381.299981.036x21x1.7x66411.6  1.0  99  99منغولیا

942.763173.7–––88491.825331.326142.0  1.5  49  75موریتانیا

94931.0––––––––––––––––––موریشیوس

80441.836461.365501.383671.239251.647123.8  1.1  47  51موزامبیق

––100––––––––––––––––––موناكو

–––––––––––––––––––––مونتسیرات
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ریفيحضري
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نسبة 
الحضري 

إلى 
الریفي

94781.288521.720321.667611.196921.128112.576591.3میانمار

89y86y1.0y95821.216271.775691.195911.067551.255153.6نامیبیا

––66––––––––––––––––––ناورو

68471.432401.336380.980761.125141.752451.2  1.0  58  57نیبال

50y19y2.7y62213.026431.745281.687571.530201.439271.4نیجیریا

97791.215x30x2.0x74571.376x,y64x,y1.2x,y–––86631.4–––نیكاراغوا

1001001.0––––––––––––––––––نیوزیلندا

––––––1001001.0––––––––––––نیوي

59252.416251.656511.190811.141291.437221.7  1.1  77  85ھایتي

94731.315292.059611.092921.042231.984751.1  1.0  93  95ھندوراس

98991.0––––––––––––––––––ھنغاریا

981001.0––––––––––––––––––ھولندا

–––––––––––––––––––––والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
87631.4**1.3**23**98961.029**1.1**46**98911.113211.749**1.1**77**85شرق آسیا والمحیط الھادئ

98921.1––––––––––––––––––أوروبا وآسیا الوسطى

99971.099961.010r14r1.4r–––96961.0–––95871.1أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

99991.0––––––––––––––––––أوروبا الغربیة

13N23N1.8N–––95931.0–––90681.3–––96931.0أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

94811.2–––96871.193761.217211.227271.096911.0الشرق األوسط وشمال أفریقیا

1001001.0––––––––––––––––––أمریكا الشمالیة

65371.8‡1.8‡7‡73561.384681.232421.357491.286791.113جنوب آسیا

57351.680461.726391.543361.286681.337231.642202.1أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

52331.686501.726381.547391.287731.245301.548212.2شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

60381.676411.826401.541321.386611.428171.737192.0غرب ووسط أفریقیا

52361.581481.728401.449421.287721.231181.746261.8أقل البلدان نموًا

83501.7‡**1.5‡**20‡**92811.130**1.1**42**89671.323321.448**1.4**59**82العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

البیانات المكتوبة بخط مائل مصدرھا مختلف عن مصادر البیانات المعروضة تحت المؤشرات نفسھا في جداول أخرى من التقریر.

تسجیل الموالید — النسبة المئویة من األطفال دون سن الخامسة الذین 
كانوا مسجلین عند إجراء المسح. وتشتمل قیمة البسط في ھذا المؤشر 

على األطفال الذین ُذكر أن بحوزتھم شھادات میالد، بصرف النظر عما 
إذا كان الشخص الذي أجرى المقابلة قد شاھد بنفسھ تلك الشھادات أم ال، 
إضافة إلى األطفال الذین ال یملكون شھادات میالد وتقول أمھاتھم أو من 

یرعاھم إنھ تم بالفعل تسجیل واقعة میالدھم.
إشراف كادر ماھر على الوالدة — النسبة المئویة لحاالت الوالدة التي تتم 

تحت إشراف عاملین صحیین مھرة (أطباء أو ممرضات أو قابالت). 
التقّزم — المعتدل والشدید: النسبة المئویة من األطفال من الفئة العمریة 

0–59 شھرًا الذین یقل طولھم عن ناقص اثنین انحراف معیاري عن 
متوسط الطول مقابل العمر حسب معاییر منظمة الصحة العالمیة لنمو 

الطفل.
عالج اإلسھال باستخدام أمالح اإلماھة الفمویة (ORS) — النسبة 

المئویة من األطفال دون سن الخامسة الذین أصیبوا باإلسھال في 
األسبوعین اللذین سبقا إجراء المسح وتلقوا أمالح إماھة فمویة (أكیاس 
تحتوي على أمالح إماھة فمویة أو عبوات سوائل تحتوي أمالح إماھة 

فمویة).
نسبة االنتظام الصافیة بالمدارس االبتدائیة — عدد األطفال الذین 

ینتظمون في المدارس االبتدائیة أو الثانویة، ممن بلغوا 

السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة، معبرًا عنھ كنسبة 
مئویة من مجموع األطفال في السن المحددة رسمیًا لاللتحاق بالمدارس 

االبتدائیة. ونظرًا لشمول األطفال ممن بلغوا سن االلتحاق بالمدرسة 
االبتدائیة ولكنھم ملتحقون بمدارس ثانویة، یمكن اإلشارة إلى ھذا 

المؤشر بوصفھ نسبة االنتظام الصافیة المعدلة بالمدارس االبتدائیة.
المعرفة الشاملة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة — نسبة 

الشابات من الفئة العمریة 15–19 سنة اللواتي یحددن بالشكل الصحیح 
الطریقتین الرئیسیتین للوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة 

عن طریق االتصال الجنسي (استخدام الواقي الذكري واقتصار 
المعاشرة الجنسیة على شریك واحد ُمخلص وغیر مصاب بالفیروس) 
واللواتي یرفضن الفكرتین الخاطئین األكثر شیوعًا عن انتقال العدوى 
بفیروس نقص المناعة البشریة ویعلمن أنھ من الممكن أن یكون المرء 
مصابًا بالفیروس على الرغم من مظھره الدال على تمتعھ بصحة جیدة.

استخدام خدمات أساسیة للصرف الصحي — النسبة المئویة من السكان 
الذین یستخدمون مرافق محّسنة للصرف الصحي بحیث ال تكون مشتركة 

مع أسر معیشیة أخرى (المرافق الُمحسنة تتضمن: مرحاضًا یعمل 
بالدفق أو االنصباب المائي ویكون مربوطًا بشكبة للمجاري، أو حفرة 

دا  نا مزوًّ امتصاصیة أو مرحاضًا مزودًا بحفرة؛ أو مرحاضًا مھّوى ومحسًّ
بحفرة؛ أو مرحاضًا سمادیًا، أو مرحاضًا مزودًا بحفرة مع بالطة).

تسجیل الموالید — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى، والتعدادات السكانیة 

وأنظمة تسجیل األحوال المدنیة.
إشراف كادر صحي ماھر على الوالدة — االستقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومصادر تمثیلیة 
أخرى على المستوى الوطني.

م لدى األطفال دون الخامسة — االستقصاءات  معدل انتشار التقزُّ
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح 

وطنیة أخرى لألسر المعیشیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیسف.
 — (ORS) عالج اإلسھال باستخدام أمالح اإلماھة الفمویة

االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 
المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.

نسبة االنتظام بالمدارس االبتدائیة — االستقصاءات الدیمغرافیة 
والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى 

لألسر المعیشیة.
المعرفة الشاملة بشأن فیروس نقص المناعة البشریة — استقصاءات 

مؤشرات اإلیدز، واالستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة؛ 

موقع برنامج STATcompiler لالستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة 
(www.statcompiler.com)

استخدام خدمات أساسیة للصرف الصحي — برنامج الرصد المشترك 
بین منظمة الصحة العالمیة والیونیسف إلمدادات المیاه والمرافق 

الصحیة.

البیانات غیر متوفرة.   –
استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة (عادة   p
ما تتراوح بین 25–49 من الحاالت غیر 

المرّجحة). وال َتِرد أیة بیانات تستند إلى أقل 
من 25 حالة غیر مرجحة.

تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر    x
تلك المحددة في عنوان العمود. وال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة، باستثناء بیانات الفترة 

2005–2006 من الھند بخصوص نسبة 
االنتظام بالمدارس االبتدائیة. التقدیرات 

من سنوات البیانات قبل عام 2000 غیر 
معروضة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو    y
تشیر إلى جزء من البلد فقط.  إذا اندرجت 

ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.
جرت تغییرات على تعریف تسجیل الموالید   ++
بین الجولتین الثانیة والثالثة للمسح العنقودي 

متعدد المؤشرات وبین الجولة الرابعة من 
المسح. وبغیة إتاحة المقارنة مع الجوالت 

الالحقة أعید احتساب بیانات تسجیل الموالید 
من الجولتین الثانیة والثالثة وفقًا لتعریف 

المؤشر المعتمد في الجولة الرابعة. وبالتالي، 
فإن البیانات المعاد احتسابھا والمعروضة 
ھنا قد تختلف عن التقدیرات الواردة في 
التقاریر الوطنیة للجولتین الثانیة والثالثة.

یتم تقدیر متوسطات المناطق والمتوسطات   θ
العالمیة للتقّزم (المتوسط والشدید)، 

باستخدام النمذجة اإلحصائیة للبیانات من 
التقدیرات المشتركة لسوء التغذیة لدى 

األطفال، إصدار أیار/ مایو 2017، التي 
ُتجریھا الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة 

ومجموعة البنك الدولي. للحصول على 
data.unicef. :مزید من المعلومات انظر
org/malnutrition. اعتمد توزیع بیانات 

التقّزم (المتوسط والشدید) على ترجیح 
بحسب التعداد السكاني، مما تطلب استخدام 
أحدث التقدیرات لكل بلد تتوفر عنھ بیانات 

للفترة ما بین عامي 2011 و 2016؛ 
وبالتالي قد ال یتطابق توزیع البیانات مع 

التقدیرات الكلیة على مستوى المناطق 
والمستوى العالمي.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا    *
البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 

العمود.
باستثناء الصین.  **

باستثناء الھند.   ‡
باستثناء االتحاد الروسي.   r

باستثناء البرازیل.  N

مالحظات: تعریفات المؤشرات:

مصادر البیانات الرئیسیة:



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى األطفال 
دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لالنتظام 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) الذكور 15–24
*2016–2011

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى إلى 
األكثر فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى 

إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

–––––––––––––––––––––االتحاد الروسي

–––––––––––––––––––––اإلمارات العربیة المتحدة

––––99y100y1.0y––––––2660.298991.0–54األرجنتین

––––––981001.0991001.01427.722211.097991.0األردن

–––––––––––––––––––––البحرین

––––––––––––7x3x2.1x––––––البرازیل

–––––––––––––––––––––البرتغال

100x99x1.0x1001001.010101.0–––93941.037441.238451.2البوسنة والھرسك

951001.039511.33347p1.4–––99991.0991001.0590.5الجبل األسود

–––991001.095991.03110.221311.596981.04173.8الجزائر

–––––––––––––––––––––الجمھوریة التشیكیة

–––73981.496991.01142.943571.391981.134551.6الجمھوریة الدومینیكیة

–––93x99x1.1x75x99x1.3x35x25x1.4x46x59x1.3x92x99x1.1x4x10x2.9xالجمھوریة العربیة السوریة

–––––––––––––––––––––الدانمرك

98991.094991.12454.571681.092991.117462.817462.8السلفادور

––––––44932.129812.828102.828230.843781.8السنغال

–––37982.648992.144212.116211.348941.92198.7السودان

–––––––––––––––––––––السوید

–––1x7x6.6x1x27x27.1x52x25x2.0x7x31x4.8x4x50x13.2x1x8x13.5xالصومال

–––––––––––––––––––––الصین

–––981001.082961.225221.119221.179981.2187.2العراق

–––79x92x1.2x14x26x1.8x–––42962.349153.3–––الفلبین

–––38922.421984.742152.99374.365991.512x50x4.0xالكامیرون

–––––––––––––––––––––الكرسي الرسولي

5x12x2.4x12x27x2.3x–––80991.278991.33593.722371.7الكونغو

–––––––––––––––––––––الكویت

––––––38962.52874.214231.777x97x1.3x–––المغرب

–––96991.021391.9–––83991.2921001.12354.7المكسیك

–––––––––––––––––––––المملكة العربیة السعودیة

–––––––––––––––––––––المملكة المتحدة

–––––––––––––––––––––النرویج

–––––––––––––––––––––النمسا

50891.812716.047351.434491.435812.36305.06427.2النیجر

57861.564951.551221.933451.470x96x1.4x4x45x11.7x15x55x3.8xالھند

–––––––––––––––––––––الوالیات المتحدة

–––––––––––––––––––––الیابان

–––17563.319814.259262.327210.856901.60x4x–xالیمن

–––––––––––––––––––––الیونان

––––––11011.913675.142271.632371.249y82y1.7yإثیوبیا

9x90x10.5x57x27x2.1x42x50x1.2x71y96y1.3y9x37x4.3x21x43x2.0x–––إریتریا

–––––––––––––––––––––إسبانیا

–––––––––––––––––––––إستونیا

–––––––––––––––––––––إسرائیل

––––––90961.199x98x1.0x37142.641641.697y98y1.0yإكوادور

41882.263981.648291.739340.9991001.03x23x7.5x2x27x12.2xإندونیسیا

–––––––––––––––––––––إیطالیا

92x97x1.1x901001.128161.83x36x13.3x67y70y1.0y1x12x10.3x2x14x6.3xأذربیجان

991001.013302.34235.5–––98991.01001001.01262.0أرمینیا

–––––––––––––––––––––أسترالیا

–––30702.324853.649311.645420.959831.40523.0أفغانستان

98x99x1.0x98x100x1.0x27x13x2.1x–––91941.020x60x3.0x10x38x3.8xألبانیا

–––––––––––––––––––––ألمانیا

–––––––––––––––––––––أنتیغوا وبربودا

–––––––––––––––––––––أندورا

10555.717905.24776.829571.956951.78587.310464.8أنغوال

–––––––––––––––––––––أنغویال

––––––97981.0––––––––––––أوروغواي

–––100x100x1.0x99x100x1.0x21x15x1.4x27x19x0.7x–––25x33x1.3xأوزبكستان

27441.643882.032171.948531.179921.220x,p47x2.3x28x47x1.6xأوغندا

1001001.041p531.340541.3––––––100991.0991001.0أوكرانیا

–––––––––––––––––––––آیرلندا

–––––––––––––––––––––آیسلندا

–––––––––––––––––––––بابوا غینیا الجدیدة
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البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى األطفال 
دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لالنتظام 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) الذكور 15–24
*2016–2011

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى إلى 
األكثر فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى 

إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

––––––––––––67y89y1.3y–––28132.2باراغواي

––––––57114.330852.962232.734481.439872.2باكستان

–––––––––––––––––––––باالو

–––991001.057661.2–––832.4–––98991.0بربادوس

–––––––––––––––––––––بروني دار السالم

–––––––––––––––––––––بلجیكا

–––––––––––––––––––––بلغاریا

–––93991.120532.7–––94991.193991.12654.8بلیز

–––15281.818744.250212.472811.188931.12188.9بنغالدیش

––––––96971.0––––––90971.1721001.4بنما

69961.461911.546182.620311.654921.715292.026421.6بنن

–––1001001.034x95x2.8x41x21x1.9x60x56x0.9x–––7x32x4.4xبوتان

––––––––––––38x20x1.9x––––––بوتسوانا

–––62951.568951.442x19x2.3x38471.231852.88x37x4.4xبوركینا فاسو

64871.477961.234381.1بوروندي

–––––––––––––––––––––بولندا

––––––95y99y1.0y711001.432311.323441.992y92y1.0yبیرو

1001001.011x2x5.3x–––93931.055551.042431.0–––بیالورس

100y100y1.0y981001.013121.178811.092971.142531.337531.4تایالند

–––98981.017p321.9–––100991.01001001.016111.4تركمانستان

––––––98y99y1.0y911001.11844.3–––92961.0تركیا

–––96x99x1.0x98x99x1.0x––––––95981.048x62x1.3xترینیداد وتوباغو

–––6396.511585.341321.314302.244761.76x18x2.9xتشاد

67971.511878.133113.228250.980971.218x42x2.3x20x55x2.7xتوغو

–39x71x1.8x95x90x1.0x8x13x0.6x–––99x,y100x,y1.0x,y34x,p39x1.2x–67x,pتوفالو

–––––––––––––––––––––توكیالو

–––96991.010p292.8–––981001.063891.41682.0تونس

94y94y1.0y11161.413141.1–––92961.193971.07100.7تونغا

50561.110x69x6.9x59391.570x71x1.0x60841.49x16x1.8x11x35x3.0xتیمور-لیشتي

––––––98991.0–––991001.0971001.0480.5جامایكا

–––––––––––––––––––––جزر البھاما

––––––85931.166931.438221.739360.972951.3جزر القمر

–––––––––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

17x37x2.1x35x50x1.5x–––37391.0–36.225 87881.072961.3جزر سلیمان

–––––––––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

–––––––––––––––––––––جزر كوك

92x98x1.1x68x99x1.5x–––––––––12x39x3.3x37x58x1.6xجزر مارشال

–––16382.466981.550232.231421.479941.28x24x2.8xجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

––––––––––––21117.3––––––جمھوریة إیران اإلسالمیة

46851.818x79x4.3x45301.511x28x2.5x57901.612x21x1.7x19x29x1.5xجمھوریة أفریقیا الوسطى

8658.542952.340192.140451.163951.539x,p55x1.4x34x56x1.7xجمھوریة تنزانیا المتحدة

––––––86991.2––––––99930.9–––جمھوریة فنزویال البولیفاریة

–––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا

–––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

66931.411908.561203.135692.071971.46416.512433.6جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

–––96991.09x45x5.0x–––991001.078971.2723.6جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

98991.014473.313403.1–––991001.098991.01134.2جمھوریة مولدوفا

–––21572.78x41x5.1x31x27x1.2x27x52x1.9x10505.13x18x6.1xجنوب السودان

––––––––––––93991.136132.9–––جنوب أفریقیا

–––––––––––––––991001.095x99x1.0xجورجیا

–––––––––––––––––––––جیبوتي

68x,y90x,y1.3x,y57991.73293.518271.595x99x1.0x5x40x8.4x11x45x4.3xدولة بولیفیا المتعددة القومیات

–––100991.0100991.0871.123311.399991.05x10x2.1xدولة فلسطین

–––––––––––––––––––––دومینیكا

––––––43641.584971.249212.322371.788971.1رواندا

–––––––––––––––––––––رومانیا

5296.045942.147281.759681.175971.324x48x2.0x24x51x2.1xزامبیا

24793.362961.633172.030441.5911001.147651.443671.6زمبابوي

85y91y1.1y3x3x1.0x3x9x2.7x–––47771.672941.3632.3ساموا

92961.139511.338561.5–––881001.185981.12673.8سان تومي وبرینسیبي

–––––––––––––––––––––سان مارینو

–––––––––––––––––––––سانت فنسنت وجزر غرینادین

–––––––––––––––––––––سانت كیتس ونیفس
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البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى األطفال 
دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لالنتظام 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) الذكور 15–24
*2016–2011

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى إلى 
األكثر فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى 

إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

––––––981001.0––––––––––––سانت لوسیا

––––––––––––97x98x1.0x97x99x1.0x19102.0سري النكا

–––––––––––––––––––––سلوفاكیا

–––––––––––––––––––––سلوفینیا

–––––––––––––––––––––سنغافورة

97981.038541.440691.7–––39782.076951.23093.3سوازیلند

–––981001.083x94x1.1x13x6x2.4x–––92971.126x52x2.0xسورینام

–––––––––––––––––––––سویسرا

–––77801.051841.643281.587881.062921.514x36x2.6xسیرالیون

–––––––––––––––––––––سیشیل

–––––––––––––––––––––شیلي

971001.028x69x2.4x28x66x2.4x–––971001.098951.01443.3صربیا

––––––86901.074961.332211.553621.285881.0طاجیكستان

–––––––––––––––––––––ُعمان

––––––92860.974951.33065.224190.896981.0غابون

–––69751.146821.830151.956581.060y80y1.3y20x48x2.4xغامبیا

58881.542942.22592.947501.163841.318532.919492.6غانا

–––––––––––––––––––––غرینادا

37962.666173.849551.189981.17416.07365.4–––غواتیماال

96971.040621.528562.0–––84951.170961.42172.9غیانا

––––––38892.419924.934152.225491.938872.3غینیا

13433.326833.231152.126301.256761.421271.313322.5غینیا-بیساو

––––––––––––60601.048881.828191.5غینیا االستوائیة

–––33y59y1.8y77951.240162.4–––75y80y1.1y9x23x2.7xفانواتو

–––––––––––––––––––––فرنسا

–––––––––––––––––––––فنلندا

–––––––––––– – – –––––––فیجي

–––94981.030652.2–––91981.1731001.44166.7فییت نام

–––––––––––––––––––––قبرص

–––––––––––––––––––––قطر

–––991001.022180.8–––96991.097991.018111.7قیرغیزستان

–––––––––––––––––––––كابو فیردي

–––100991.015332.2–––991001.01001001.01061.7كازاخستان

–––––––––––––––––––––كرواتیا

59871.575981.342192.340270.786981.127552.128632.2كمبودیا

–––––––––––––––––––––كندا

–––––––––––––––––––––كوبا

––––––44902.035912.638162.56243.762941.5كوت دیفوار

–––94981.020542.7––––––991001.097991.0كوستاریكا

–––96981.086991.219x7x2.9x47x61x1.3x93961.015x32x2.2xكولومبیا

93x94x1.0x76x93x1.2x–––––––––42x49x1.2x38x51x1.3xكیریباس

52891.731933.036142.652551.069941.429x61x2.1x42x68x1.6xكینیا

–––––––––––––––––––––التفیا

–––––––––––––––––––––لبنان

–––––––––––––––––––––لكسمبرغ

16y31y1.9y43892.135201.857440.825652.614x29x2.1x17x37x2.2xلیبریا

–––––––––––––––––––––لیبیا

–––––––––––––––––––––لیتوانیا

–––––––––––––––––––––لیختنشتاین

88951.126481.819361.9–––34631.860941.646133.4لیسوتو

–––––––––––––––––––––مالطة

69981.46x81x12.6x41153.018x25x1.4x27863.212332.717533.2مالي

–––––––––––––––––––––مالیزیا

72941.327732.748x44x1.1x11171.654y82y1.5y10404.113413.2مدغشقر

991001.082991.224231.027230.995981.06142.12105.8مصر

65741.187951.146241.963611.089981.134481.432531.7مالوي

–––92x94x1.0x89x99x1.1x22x16x1.4x–––94941.023x48x2.0xملدیف

991001.097991.01963.335431.396991.017x42x2.5x12x48x,p4.1x,pمنغولیا

–––2127.9–––33842.627963.639182.29333.8موریتانیا

–––––––––––––––––––––موریشیوس

42601.432902.851242.141701.758931.619442.320442.2موزامبیق

–––––––––––––––––––––موناكو

–––––––––––––––––––––مونتسیرات



197 الجدول 11. التفاوتات حسب ثروة األسرة المعیشیة

البلدان 
والمناطق

تسجیل الموالید: (%)++
*2016–2010

المولدون المھرة (%) 
*2016–2011

معدل انتشار التقّزم لدى األطفال 
دون الخامسة 

 (%) θ(المعتدل والشدید)
*2016–2011

عالج األطفال المصابین 
باإلسھال باستخدام أمالح 

(%) (ORS) اإلماھة الفمویة
*2016–2011

النسبة الصافیة لالنتظام 
بالمدارس االبتدائیة
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) اإلناث 15–24
*2016–2011

المعرفة الشاملة بشأن فیروس 
نقص المناعة البشریة / اإلیدز 

(%) الذكور 15–24
*2016–2011

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى إلى 
األكثر فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة 
األغنى 

إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

أفقر 
%20

أغنى 
%20

نسبة األغنى 
إلى األكثر 
فقرًا

––––––84971.2–––69971.436972.738162.4میانمار

83y93y1.1y73981.43193.664701.188971.161x69x1.1x55x67x1.2xنامیبیا

–71x88x1.2x97x98x1.0x52x18x2.9x––––––13x,p10x,p0.8x,p–25x,pناورو

–––81821.026542.1–––55581.134892.649173.0نیبال

7y65y9.7y58115.654183.020532.628953.315332.223431.9نیجیریا

–––––––––42x99x2.4x35x6x6.0x53x64x1.2x–––نیكاراغوا

–––––––––––––––––––––نیوزیلندا

––––––1001001.0––––––––––––نیوي

71921.310788.13174.752621.273961.318x41x2.2x28x52x1.9xھایتي

–––13x44x3.4–––92951.058981.74285.363520.8ھندوراس

–––––––––––––––––––––ھنغاریا

–––––––––––––––––––––ھولندا

–––––––––––––––––––––والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
––––––**1.0**99**95–––**2.2**20**44**1.6**98**60**1.6**92**59شرق آسیا والمحیط الھادئ

–––––––––––––––––––––أوروبا وآسیا الوسطى

––––––98981.093991.118r8r2.4r–––94961.0أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

–––––––––––––––––––––أوروبا الغربیة

––––––88981.180981.230N7N4.3N–––94971.0أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

––––––88941.172961.324151.623241.086971.1الشرق األوسط وشمال أفریقیا

–––––––––––––––––––––أمریكا الشمالیة

–––‡4.1‡21‡45781.753911.752222.037491.367941.45جنوب آسیا

––––––27632.334872.644192.331451.554911.7أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

––––––27552.140872.242192.237461.263901.4شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

–––28702.528863.146192.425451.846912.014342.4غرب ووسط أفریقیا

––––––30561.936852.445212.139471.264891.4أقل البلدان نموًا

––––––**1.3**94**70**1.3**45**44192.234**1.8**91**51**1.5**82**56العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.

تســجیل الموالید — النســبة المئویة من األطفال دون ســن الخامســة 
الذین كانوا مســجلین عند إجراء المســح. وتشــتمل قیمة البســط في ھذا 

المؤشــر على األطفال الذین ُذكر أن بحوزتھم شــھادات میالد، بصرف 
النظر عما إذا كان الشــخص الذي أجرى المقابلة قد شــاھد بنفســھ تلك 
الشــھادات أم ال، إضافة إلى األطفال الذین ال یملكون شــھادات میالد 
وتقــول أمھاتھــم أو مــن یرعاھــم إنھ تم بالفعل تســجیل واقعة میالدھم.

إشراف كادر ماھر على الوالدة — النسبة المئویة لحاالت الوالدة التي تتم 
تحت إشراف عاملین صحیین مھرة (أطباء أو ممرضات أو قابالت).
التقــّزم — المعتدل والشــدید: النســبة المئویة مــن األطفال من الفئة 

العمریــة 0–59 شــھرًا الذیــن یقل طولھم عــن ناقص اثنین انحراف 
معیــاري عن متوســط الطــول مقابل العمر حســب معاییر منظمة 

الصحــة العالمیــة لنمو الطفل.
عالج اإلســھال باســتخدام أمالح اإلماھة الفمویة (ORS) — النســبة 

المئویة من األطفال دون ســن الخامســة الذین أصیبوا باإلســھال في 
األســبوعین اللذین ســبقا إجراء المســح وتلقوا أمالح إماھة فمویة 

(أكیــاس تحتــوي علــى أمالح إماھة فمویة أو عبوات ســوائل تحتوي 
أمــالح إماھة فمویة).

نســبة االنتظــام الصافیــة بالمدارس االبتدائیــة — عدد األطفال الذین 
ینتظمــون فــي المــدارس االبتدائیة أو الثانویة، ممن بلغوا الســن المحددة 

رســمیًا لاللتحــاق بالمــدارس االبتدائیة، معبرًا عنھ كنســبة مئویة 
مــن مجمــوع األطفال في الســن المحددة رســمیًا لاللتحاق بالمدارس 

االبتدائیة. ونظرًا لشــمول األطفال ممن بلغوا ســن االلتحاق بالمدرســة 
االبتدائیــة ولكنھــم ملتحقــون بمدارس ثانویة، یمكن اإلشــارة إلى ھذا 

المؤشــر بوصفــھ نســبة االنتظام الصافیة المعدلــة بالمدارس االبتدائیة.
المعرفة الشــاملة بشــأن فیروس نقص المناعة البشــریة — 

نسبة الشــبان والشــابات من الفئة العمریة 15–19 ســنة الذین یحددون 
بالشــكل الصحیــح الطریقتین الرئیســیتین للوقایــة من انتقال فیروس 

نقص المناعة البشــریة عن طریق االتصال الجنســي (اســتخدام الواقي 
الذكري واقتصار المعاشــرة الجنســیة على شــریك واحد ُمخلص وغیر 

مصــاب بالفیــروس) والذین یرفضون الفكرتیــن الخاطئین األكثر 
شــیوعًا عــن انتقال العــدوى بفیروس نقص المناعة البشــریة ویعلمون 

أنــھ مــن الممكــن أن یكون المرء مصابــًا بالفیروس على الرغم من 
مظھــره الدال علــى تمتعھ بصحة جیدة.

تعریفات المؤشرات:

البیانات المكتوبة بخط مائل مصدرھا مختلف عن مصادر البیانات المعروضة تحت المؤشرات نفسھا في جداول أخرى من التقریر.

تســجیل الموالید — االســتقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح 
العنقودیة متعددة المؤشــرات، ومســوح وطنیة أخرى، والتعدادات 

الســكانیة وأنظمة تسجیل األحوال المدنیة.
إشــراف كادر صحي ماھر على الوالدة — االســتقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، والمســوح العنقودیة متعددة المؤشــرات، ومصادر تمثیلیة 
أخرى على المســتوى الوطني.

م لدى األطفال دون الخامســة — االســتقصاءات  معدل انتشــار التقزُّ
الدیمغرافیة والصحیة، والمســوح العنقودیة متعددة المؤشــرات، ومسوح 

وطنیة أخرى لألســر المعیشــیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والیونیســف.

 — (ORS) عالج اإلســھال باســتخدام أمالح اإلماھة الفمویة
االســتقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمســوح العنقودیة متعددة 

المؤشــرات، ومســوح وطنیة أخرى لألسر المعیشیة.
نســبة االنتظام بالمدارس االبتدائیة — االســتقصاءات الدیمغرافیة 
والصحیة، والمســوح العنقودیة متعددة المؤشــرات، ومسوح وطنیة 

أخرى لألسر المعیشیة.
المعرفة الشــاملة بشــأن فیروس نقص المناعة البشــریة — 

اســتقصاءات مؤشرات اإلیدز، واالســتقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 
والمســوح العنقودیة متعددة المؤشــرات، ومسوح وطنیة أخرى لألسر 

المعیشــیة؛ موقع برنامج STATcompiler لالســتقصاءات الدیمغرافیة 
(www.statcompiler.com) والصحیة

مصادر البیانات الرئیسیة:

البیانات غیر متوفرة.   –
استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة   p

(عادة ما تتراوح بین 25–49 من الحاالت 
غیر المرّجحة). وال َتِرد أیة بیانات تستند 

إلى أقل من 25 حالة غیر مرجحة.
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر    x
تلك المحددة في عنوان العمود. وال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة، باستثناء بیانات الفترة 

2005–2006 من الھند بخصوص نسبة 
االنتظام بالمدارس االبتدائیة. التقدیرات 

من سنوات البیانات قبل عام 2000 غیر 
معروضة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو    y
تشیر إلى جزء من البلد فقط. إذا اندرجت 

ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.
جرت تغییرات على تعریف تسجیل الموالید   ++
بین الجولتین الثانیة والثالثة للمسح العنقودي 

متعدد المؤشرات وبین الجولة الرابعة من 
المسح. وبغیة إتاحة المقارنة مع الجوالت 

الالحقة أعید احتساب بیانات تسجیل الموالید 
من الجولتین الثانیة والثالثة وفقًا لتعریف 

المؤشر المعتمد في الجولة الرابعة. وبالتالي، 
فإن البیانات المعاد احتسابھا والمعروضة 
ھنا قد تختلف عن التقدیرات الواردة في 
التقاریر الوطنیة للجولتین الثانیة والثالثة.

یتم تقدیر متوسطات المناطق والمتوسطات   θ
العالمیة للتقّزم (المتوسط والشدید)، 

باستخدام النمذجة اإلحصائیة للبیانات من 
التقدیرات المشتركة لسوء التغذیة لدى 

األطفال، إصدار أیار/ مایو 2017، التي 
ُتجریھا الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة 

ومجموعة البنك الدولي.  للحصول على 
data.unicef. :مزید من المعلومات انظر
org/malnutrition. اعتمد توزیع بیانات 

التقّزم (المتوسط والشدید) على ترجیح 
بحسب التعداد السكاني، مما تطلب استخدام 
أحدث التقدیرات لكل بلد تتوفر عنھ بیانات 

للفترة ما بین عامي 2011 و 2016؛ 
وبالتالي قد ال یتطابق توزیع البیانات مع 

التقدیرات الكلیة على مستوى المناطق 
والمستوى العالمي.

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا    *
البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 

العمود.
باستثناء الصین.  **

باستثناء الھند.   ‡
باستثناء االتحاد الروسي.   r

باستثناء البرازیل.  N

مالحظات:
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االنتظام في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
*2016–2005

دعم التعلم من جانب الكبار الراشدین ++
*2016–2005 

دعم التعلم 
من جانب 

اآلباء ++
–2005
*2016

مواد التعّلم المتوفرة في البیت 
األطفال المتروكون تحت إشراف غیر كاٍف:2005–2016*

*2016–2005 ألعاب ++كتب األطفال

إناثذكورالمجموع
أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
%20

––––––––––––––––––––––االتحاد الروسي

––––––––––––––––––––––اإلمارات العربیة المتحدة

6361664685848385739557y614083615863898105األرجنتین

22y21y23y11y39y82y81y83y75y87y72y23y11y40y70y68y74y9y9y9y11y8yاألردن

––––––––––––––––––––––البحرین

–––––––––––––––––––––70yالبرازیل

––––––––––––––––––––––البرتغال

1312142319595968710076y56397356586022231البوسنة والھرسك

40394276698979993984573488760616633323الجبل األسود

171716731787978649279y1132335323666566الجزائر

––––––––––––––––––––––الجمھوریة التشیكیة

4039401672585859387361022857575855573الجمھوریة الدومینیكیة

887418707069528462y3012535252511717172215الجمھوریة العربیة السوریة

––––––––––––––––––––––الدانمرك

2524261944595762457881864462625844344السلفادور

–––––––––––––––––35y35y34y12y68yالسنغال

−−−−−207463655−−−−−−222223759السودان

––––––––––––––––––––––السوید

–––––––––––22216798079768548yالصومال

––––––––––––––––––––––الصین

444110585859407855y511634343288798العراق

––––––––––––––––––––––الفلبین

2827292664445445052440175347653434355223الكامیرون

––––––––––––––––––––––الكرسي الرسولي

––––42––51––63––––59––––36الكونغو

––––––––––––––––––––––الكویت

––––39364167835y34y35y16y59y58y21y9y52y14y19y7y11المغرب

605862587176718062941435156476748555583المكسیك

––––––––––––––––––––––المملكة العربیة السعودیة

––––––––––––––––––––––المملكة المتحدة

––––––––––––––––––––––النرویج

––––––––––––––––––––––النمسا

––––––––––––––––––––––النیجر

––––––––––––––––––––––الھند

––––––––––––––––––––––الوالیات المتحدة

––––––––––––––––––––––الیابان

33308333432165637y104314945493436334622الیمن

––––––––––––––––––––––الیونان

––––––––––––––––––––––إثیوبیا

––––––––––––––––––––––إریتریا

––––––––––––––––––––––إسبانیا

––––––––––––––––––––––إستونیا

––––––––––––––––––––––إسرائیل

––––––––––––––––––––––إكوادور

–––––––––––––––––––171618إندونیسیا

––––––––––––––––––––––إیطالیا

––––––––––––––––––––––أذربیجان

––––––––––––––––––––––أرمینیا

––––––––––––––––––––––أسترالیا

11104737473728062y2155352574042394327أفغانستان

4039422660868587689653y321652535748131411916ألبانیا

––––––––––––––––––––––ألمانیا

––––––––––––––––––––––أنتیغوا وبربودا

––––––––––––––––––––––أندورا

––––––––––––––––––––––أنغوال

––––––––––––––––––––––أنغویال

––66y59––75––333––939491––818380أوروغواي

21y21y21y––919190839554y43325967746255567أوزبكستان

––––––––––––––––––––––أوغندا

5254503068989798959971y919292526151767115أوكرانیا

––––––––––––––––––––––آیرلندا

––––––––––––––––––––––آیسلندا

––––––––––––––––––––––بابوا غینیا الجدیدة

––––––––––––––––––––––باراغواي
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البلدان 
والمناطق

االنتظام في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
*2016–2005

دعم التعلم من جانب الكبار الراشدین ++
*2016–2005 

دعم التعلم 
من جانب 

اآلباء ++
–2005
*2016

مواد التعّلم المتوفرة في البیت 
األطفال المتروكون تحت إشراف غیر كاٍف:2005–2016*

*2016–2005 ألعاب ++كتب األطفال

إناثذكورالمجموع
أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
%20

––––––––––––––––––––––باكستان

––––––––––––––––––––––باالو

90889190p97p979797100p100p46y85838976687712103بربادوس

––––––––––––––––––––––بروني دار السالم

––––––––––––––––––––––بلجیكا

––––––––––––––––––––––بلغاریا

55525829728889868094244423736870661315111511بلیز

131314121878787864941092236057601211121412بنغالدیش

3738352867747374558945y2675969676833261بنما

131314238282827184851064839653435343925بنن

101010327545257407351y6124523660141315177بوتان

–––––––––––––––––––––18بوتسوانا

–––––––––––3y3y3y––141414122624yبوركینا فاسو

–––––––––––555410343534323820yبوروندي

––––––––––––––––––––––بولندا

–––––––––––––––––77y76y79y70y90yبیرو

8886897591969497909968y92839679777944445بیالورس

858485868493939287983441237376816726683تایالند

434343178194949592981548306653595610111تركمانستان

––––––––––––––––––––––تركیا

75747665879898989610063y81669365637211120ترینیداد وتوباغو

3y3y3y1y11y47y48y46y41y51y20y1y1y2y41y33y52y47y50y45y43y46yتشاد

26y26y26y15y52y25y25y25y20y42y21y1y0y3y34y22y48y29y26y33y36y26yتوغو

––––––––––––––––––––––توفالو

––––––––––––––––––––––توكیالو

4442471381716874449071y18340534656131314189تونس

––––––––––––––––––––––تونغا

––––––––––––––––––––––تیمور-لیشتي

92929188100888690768628y55347361645622221جامایكا

––––––––––––––––––––––جزر البھاما

––––––––––––––––––––––جزر القمر

––––––––––––––––––––––جزر تركس وكایكوس

––––––––––––––––––––––جزر سلیمان

––––––––––––––––––––––جزر فرجن البریطانیة

––––––––––––––––––––––جزر كوك

––––––––––––––––––––––جزر مارشال

7y7y7y1y20y52y55y48y45y64y4y1y0y2y27y18y49y49y50y48y57y29yجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

––20y19y22y––70y69y70y––60y36y––67y––15y15y15yجمھوریة إیران اإلسالمیة

556217747474707842y1034941516160625860جمھوریة أفریقیا الوسطى 

––––––––––––––––––––––جمھوریة تنزانیا المتحدة

–––––––––––––––––––––66yجمھوریة فنزویال البولیفاریة

––––––––––––––––––––––جمھوریة كوریا

––75y79––47––171716––918893––989897جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

232125573575857428752y5124412950141513208جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

929291819671y521881717079555111––––30جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

7174675088898692819547y68338768756966695جمھوریة مولدوفا

–––––––––––––––––666213جنوب السودان

–––––––––––––––––––––48yجنوب أفریقیا

62y––––838284858235y58y40y74y3841416y6y7y6y8yجورجیا

––37y38y35y––28y15––24––888––141216جیبوتي

––––––––––––––––––––––دولة بولیفیا المتعددة القومیات

26272621387877786987122013316964721414151512دولة فلسطین

––––––––––––––––––––––دومینیكا

13y12y14y3y45y49y49y49y36y66y3y1y0y3y30y21y41y35y35y35y38y21yرواندا

–––––––––––––––––––82y82y83yرومانیا

––––––––––––––––––––––زامبیا

2220231734434343355933112624874191918257زمبابوي

––––––––––––––––––––––ساموا

3634392163636363487436120656557161714268سان تومي وبرینسیبي

––––––––––––––––––––––سان مارینو

––––––––––––––––––––––سانت فنسنت وجزر غرینادین

––––––––––––––––––––––سانت كیتس ونیفس

––50y68––59––555––938996––858784سانت لوسیا

––––––––––––––––––––––سري النكا
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االنتظام في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
*2016–2005

دعم التعلم من جانب الكبار الراشدین ++
*2016–2005 

دعم التعلم 
من جانب 

اآلباء ++
–2005
*2016

مواد التعّلم المتوفرة في البیت 
األطفال المتروكون تحت إشراف غیر كاٍف:2005–2016*

*2016–2005 ألعاب ++كتب األطفال

إناثذكورالمجموع
أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
%20

––––––––––––––––––––––سلوفاكیا

––––––––––––––––––––––سلوفینیا

––––––––––––––––––––––سنغافورة

30263328483933442559262196756781716171815سوازیلند

3433351663737175569126y2546159616077798سورینام

––––––––––––––––––––––سویسرا

141315542545355457942y20103524503233322928سیرالیون

––––––––––––––––––––––سیشیل

––––––––––––––––––––––شیلي

50524998296959687983772448375787612132صربیا

747374568623y174334643441313121511––––6طاجیكستان

−−454445−−75−−2225−−817884−−292831ُعمان

––––––––––––––––––––––غابون

1817191232484947505521y1044228502122192518غامبیا

6865724297403842237830y61234131512121212715غانا

––––––––––––––––––––––غرینادا

––––––––––––––––––––––غواتیماال

6163594576878590829416472576696570555101غیانا

––––––––––––––––––––––غینیا

131314346344128335101033124463131312738غینیا-بیساو

––––––––––––––––––––––غینیا االستوائیة

––––––––––––––––––––––فانواتو

––––––––––––––––––––––فرنسا

––––––––––––––––––––––فنلندا

––––––––––––––––––––––فیجي

717469538676767652961526658524454768142فییت نام

––––––––––––––––––––––قبرص

––85y40––55––121211––888988––414141قطر

23232312507274706373327155459635455465قیرغیزستان

––––––––––––––––––––––كابو فیردي

55535845708684878395751357360636154683كازاخستان

–––––––––––––––––––74y75y73yكرواتیا

15y12y17y7y38y59y57y62y48y73y9y4y1y12y34y20y53y10y10y10y16y4yكمبودیا

––––––––––––––––––––––كندا

––444––78––1848––898990––767577كوبا

555115505051555740y53133944355960586251كوت دیفوار

181718840686966548852y37137073687444463كوستاریكا

–––––––––––––––––––––37yكولومبیا

––––––––––––––––––––––كیریباس

––––––––––––––––––––––كینیا

––––––––––––––––––––––التفیا

––56y58y54y––74y29––16y––9810––626360لبنان

––––––––––––––––––––––لكسمبرغ

––––––––––––––––––––––لیبریا

––––––––––––––––––––––لیبیا

––––––––––––––––––––––لیتوانیا

––––––––––––––––––––––لیختنشتاین

––––––––––––––––––––––لیسوتو

––––––––––––––––––––––مالطة

565121555555536550025242703232323127مالي

––333––62––56–––252524––535255مالیزیا

––––––––––––––––––––––مدغشقر

47y48y47y34y50y––––––––––––44472مصر

3937412667292930224431064535663737373928مالوي

––––––––––––––––––––––ملدیف

686868369055555538711033135756575810911158منغولیا

––––34––33−−51––––44––––12موریتانیا

––––––––––––––––––––––موریشیوس

––474548485020y3210–––333332–––––موزامبیق

––––––––––––––––––––––موناكو

––––––––––––––––––––––مونتسیرات

23y22y25y11y42y54y53y56y43y77y6y5y1y15y72y64y76y13y14y13y21y5yمیانمار

––––––––––––––––––––––نامیبیا

––––––––––––––––––––––ناورو
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البلدان 
والمناطق

االنتظام في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة
*2016–2005

دعم التعلم من جانب الكبار الراشدین ++
*2016–2005 

دعم التعلم 
من جانب 

اآلباء ++
–2005
*2016

مواد التعّلم المتوفرة في البیت 
األطفال المتروكون تحت إشراف غیر كاٍف:2005–2016*

*2016–2005 ألعاب ++كتب األطفال

إناثذكورالمجموع
أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
المجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
إناثذكورالمجموع%20

أفقر 
%20

أغنى 
%20

515249418467706451901051165960602120213012نیبال

4342431084656664488937y60193829484040404034نیجیریا

––––––––––––––––––––––نیكاراغوا

––––––––––––––––––––––نیوزیلندا

––––––––––––––––––––––نیوي

––––––––––––––––––––––ھایتي

1917211328484749287559y1113478748145482ھندوراس

––––––––––––––––––––––ھنغاریا

––––––––––––––––––––––ھولندا

––––––––––––––––––––––والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−**37**37**37شرق آسیا والمحیط الھادئ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أوروبا وآسیا الوسطى

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أوروبا الغربیة

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−61أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

111211148−−45––5819––2625261537616161الشرق األوسط وشمال أفریقیا

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أمریكا الشمالیة

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جنوب آسیا

−−––39––272526854535352446923301239أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

––––––––––––––––––––––شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

27272885854555344722440133830504141414432غرب ووسط أفریقیا

−−−−131314729555655476917411147405731أقل البلدان نموًا

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.
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االنتظام في التعلیم بمرحلة الطفولة المبكرة — النسبة المئویة من 
األطفال من الفئة العمریة 36–59 شھرًا المنتظمین في برنامج تعلیمي 

لمرحلة الطفولة المبكرة.
دعم التعّلم من جانب الكبار الراشدین – النسبة المئویة من األطفال من 
الفئة العمریة 36–59 شھرًا الذین شاركھم شخص راشد خالل األیام 

الثالثة الماضیة في أربعة أو أكثر من األنشطة التالیة بھدف تعزیز التعلم 
واالستعداد لاللتحاق بالمدرسة: (أ) قراءة الكتب على مسمع الطفل، 

(ب) روایة قصص للطفل، (ج) إنشاد األغاني للطفل، (د) اصطحاب 
الطفل إلى خارج البیت، (ھـ) اللعب مع الطفل، (و) قضاء وقت مع 

الطفل في تسمیة األشیاء أو عدھا أو رسمھا.
دعم التعلم من جانب اآلباء — النسبة المئویة من األطفال من الفئة 

العمریة 36–59 شھرًا الذین شاركھم آباؤھم خالل األیام الثالثة 
الماضیة في أربعة أو أكثر من األنشطة التالیة بھدف تعزیز التعلم 

واالستعداد لاللتحاق بالمدرسة: (أ) قراءة الكتب على مسمع الطفل، 
(ب) روایة قصص للطفل، (ج) إنشاد األغاني للطفل، (د) اصطحاب 

الطفل إلى خارج البیت، (ھـ) اللعب مع الطفل، (و) قضاء وقت مع 
الطفل في تسمیة األشیاء أو عدھا أو رسمھا.

مواد التعّلم المتوفرة في البیت: كتب األطفال — النسبة المئویة من 
األطفال من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین تتوفر لھم في البیت ثالثة 

كتب فأكثر من كتب األطفال.
مواد التعّلم المتوفرة في البیت: أشیاء یلعب بھا الطفل – النسبة المئویة 

من األطفال من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین یتوفر لھم في البیت 
اثنین فأكثر من األشیاء التي یعلب بھا الطفل في البیت: الحاجیات 
المنزلیة أو األشیاء التي توجد خارج المنزل (العصي، والحجارة، 

والحیوانات، والصدفات، وأوراق الشجر وغیرھا)، واأللعاب المصنوعة 
في المنزل أو األلعاب التي اشتریت من محل األلعاب.

األطفال المتروكون تحت إشراٍف غیر كاٍف – النسبة المئویة من 
األطفال من الفئة العمریة 0–59 شھرًا الذین تركوا وحدھم أو تحت 

رعایة طفل آخر یقل عمره عن 10 سنوات ألكثر من ساعة واحدة لمرة 
واحدة على األقل في األسبوع الماضي.

االنتظام في التعلیم بمرحلة الطفولة المبكرة — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح 

وطنیة أخرى.
دعم التعّلم من جانب الكبار الراشدین — االستقصاءات الدیمغرافیة 

والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة 
أخرى.

دعم التعّلم من جانب اآلباء — االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، 
والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

مواد التعّلم المتوفرة في البیت: كتب األطفال — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح 

وطنیة أخرى.
مواد التعّلم المتوفرة في البیت: أشیاء یلعب بھا الطفل — 

االستقصاءات الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة 
المؤشرات، ومسوح وطنیة أخرى.

األطفال المتروكون تحت إشراٍف غیر كاٍف — االستقصاءات 
الدیمغرافیة والصحیة، والمسوح العنقودیة متعددة المؤشرات، ومسوح 

وطنیة أخرى.

البیانات غیر متوفرة.   –
استنادًا إلى مقامات كسریة صغیرة    p

(عادة ما تتراوح بین 25–49 من الحاالت 
غیر المرّجحة). وال َتِرد أیة بیانات تستند 

إلى أقل من 25 حالة غیر مرجحة.
تختلف البیانات عن التعریف المعیاري أو    y
تشیر إلى جزء من البلد فقط.  إذا اندرجت 

ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.
جرت تغییرات على عدة مؤشرات خاصة   ++

بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة بین 
الجولتین الثالثة والرابعة للمسح العنقودي 

متعدد المؤشرات. وبغیة إتاحة المقارنة مع 
الجولة الرابعة، والجوالت الالحقة، أعید 

احتساب بیانات مؤشرات دعم التعّلم من 
جانب الكبار، ودعم التعّلم من جاب اآلباء، 

ومواد التعّلم واللعب المتوفرة في البیت وفقًا 
لتعریف المؤشر المعتمد في الجولة الرابعة. 

وبالتالي، فإن البیانات المعاد احتسابھا 
والمعروضة ھنا قد تختلف عن التقدیرات 
الواردة في التقاریر الوطنیة للجولة الثالثة.
تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا    *

البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 
العمود.

مالحظات: تعریفات المؤشرات:

مصادر البیانات الرئیسیة:



2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن 
خط الفقر الدولي 

(أي 1.90 دوالرًا أمریكیًا یومیًا)

المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر 
األطفال 

P(%)
تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 

(بمالیین الدوالرات)

تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 
كنسبة مئویة من الدخل القومي 

اإلجمالي للمتلقي
حصة دخل األسرة المعیشیة

(*2013–2009 ,%)
أغنى 20%أفقر 201020152015%40–2016*2010–2014*

1648–––0االتحاد الروسي

––––––اإلمارات العربیة المتحدة

2301547-–2األرجنتین

––192,1506–األردن

––––––البحرین

99901157–4البرازیل

1943––––البرتغال

35521941–0البوسنة والھرسك

01310022040الجبل األسود

––880––الجزائر

2436–––0الجمھوریة التشیكیة

27801453–2الجمھوریة الدومینیكیة

–––4,882––الجمھوریة العربیة السوریة

2338––––الدانمرك

3448801550السلفادور

384987971747السنغال

15x–90011942السودان

2336––––السوید

––1,25423––الصومال

27y-33201548الصین

––1,4851––العراق

51501550–13الفلبین

664215x49x–24الكامیرون

––––––الكرسي الرسولي

3754x8911254الكونغو

––––––الكویت

3x–1,369117x48xالمغرب

35430901454المكسیك

––––––المملكة العربیة السعودیة

2040––––المملكة المتحدة

2435––––النرویج

2138––––النمسا

4663x866122241النیجر

3,16302044–21الھند

1546––––الوالیات المتحدة

20x40x––––الیابان

––1,5314––الیمن

1742––––الیونان

3,23452142–34إثیوبیا

–––92––إریتریا

1842––––إسبانیا

2041–––1إستونیا

1447––––إسرائیل

31101353–4إكوادور

817x-4301847إندونیسیا

1942––––إیطالیا

1x570021x41xأذربیجان

23434832140أرمینیا

1942––––أسترالیا

––4,23921––أفغانستان

33432238–1ألبانیا

2239––––ألمانیا

––24x10–أنتیغوا وبربودا

––––––أندورا

30x–380015x49xأنغوال

––––––أنغویال

1901548–0أوروغواي

67x13448119x43xأوزبكستان

35221,62861748أوغندا

1,45822535–0أوكرانیا

2041––––آیرلندا

2336––––آیسلندا

39x–590–1449بابوا غینیا الجدیدة
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البلدان 
والمناطق

السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن 
خط الفقر الدولي 

(أي 1.90 دوالرًا أمریكیًا یومیًا)

المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر 
األطفال 

P(%)
تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 

(بمالیین الدوالرات)

تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 
كنسبة مئویة من الدخل القومي 

اإلجمالي للمتلقي
حصة دخل األسرة المعیشیة

(*2013–2009 ,%)
أغنى 20%أفقر 201020152015%40–2016*2010–2014*

3325601353باراغواي

3,79012240–6باكستان

––145––باالو

––––32–بربادوس

––––––بروني دار السالم

2336––––بلجیكا

1843––225بلغاریا

14x–27211x58xبلیز

2,57012142–19بنغالدیش

901156–4بنما

43051651–53بنن

9751846–2بوتان

18x26660965بوتسوانا

99791747–44بوركینا فاسو

78x553671221x43xبوروندي

2041–––0بولندا

33201450–3بیرو

0910502436بیالورس

5901845–0تایالند

42x–24016x48xتركمانستان

0332,14501647تركیا

–––––3xترینیداد وتوباغو

60761549–38تشاد

20051452–54توغو

50891648–3توفالو

––––––توكیالو

47511843–2تونس

1x–68161845تونغا

47x48212822x41xتیمور-لیشتي

2x–57015x52xجامایكا

––––––جزر البھاما

14x–661211x61xجزر القمر

––––26–جزر تركس وكایكوس

46x–1901714x52xجزر سلیمان

––––29x–جزر فرجن البریطانیة

––––––جزر كوك

––5724––جزر مارشال

2,59981648–77جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

1845–111–0جمھوریة إیران اإلسالمیة

66x–4873110x61xجمھوریة أفریقیا الوسطى

47292,58061946جمھوریة تنزانیا المتحدة

9x–37–12x51xجمھوریة فنزویال البولیفاریة

––––––جمھوریة كوریا

–––131––جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

47131846–17جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

1x29214215x50xجمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة سابقًا

––0133134جمھوریة مولدوفا

43x–1,675211351جنوب السودان

17561,4210769جنوب أفریقیا

102744831646جورجیا

1550–170–23جیبوتي

78721252–7دولة بولیفیا المتعددة القومیات

0x–1,873132043دولة فلسطین

––38x112–دومینیكا

60471,082131457رواندا

2336––038رومانیا

646579741161زامبیا

217878851550زمبابوي

1x–941216x50xساموا

49152140–32سان تومي وبرینسیبي

––––––سان مارینو

––38x132–سانت فنسنت وجزر غرینادین

––––31x–سانت كیتس ونیفس

36x37x13115x48xسانت لوسیا
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2017 لعام  العالم  أطفال  حالة  تقریر  الیونیسف، 

البلدان 
والمناطق

السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن 
خط الفقر الدولي 

(أي 1.90 دوالرًا أمریكیًا یومیًا)

المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر 
األطفال 

P(%)
تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 

(بمالیین الدوالرات)

تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 
كنسبة مئویة من الدخل القومي 

اإلجمالي للمتلقي
حصة دخل األسرة المعیشیة

(*2013–2009 ,%)
أغنى 20%أفقر 201020152015%40–2016*2010–2014*

42711847–2سري النكا

2335–––0سلوفاكیا

2435–––0سلوفینیا

––––––سنغافورة

42x–9321257سوازیلند

23x–150–x–xسورینام

2140––––سویسرا

946232042–52سیرالیون

701553–1سیشیل

1185001357شیلي

03031312238صربیا

42652240–20طاجیكستان

––––––ُعمان

8x–99116x49xغابون

45x–1081214x53xغامبیا

25x–1,768515x49xغانا

––51x232–غرینادا

96840811257غواتیماال

14x–31114x50xغیانا

53892042–35غینیا

9591357–67غینیا-بیساو

––80––غینیا االستوائیة

1844–187–15فانواتو

2041––––فرنسا

2337––––فنلندا

4x–102216x50xفیجي

3,15721746–3فییت نام

2043––––قبرص

––––––قطر

146769122338قیرغیزستان

8x–1531014x53xكابو فیردي

0458302436كازاخستان

2040––121كرواتیا

67742240–2كمبودیا

2041––––كندا

–––553––كوبا

––29x–6532كوت دیفوار

10901254–2كوستاریكا

1,34701158–6كولومبیا

14x–651918x44xكیریباس

34x–2,474413x54xكینیا

1942–––1التفیا

––9752––لبنان

1942––––لكسمبرغ

69x–1,0946218x44xلیبریا

–––158––لیبیا

1942–––1لیتوانیا

––––––لیختنشتاین

8331058–60لیسوتو

––––––مالطة

49x–1,200102041مالي

0x–-101351مالیزیا

787867771649مدغشقر

––292,4881–مصر

1,049171552–71مالوي

7x–2711745ملدیف

23622042–0منغولیا

318718x42x–6موریتانیا

7711944–1موریشیوس

69x–1,8151215x51xموزامبیق

––––––موناكو

––––47x–مونتسیرات

––1,1692––میانمار
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البلدان 
والمناطق

السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن 
خط الفقر الدولي 

(أي 1.90 دوالرًا أمریكیًا یومیًا)

المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر 
األطفال 

P(%)
تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 

(بمالیین الدوالرات)

تدفق المساعدة اإلنمائیة الرسمیة 
كنسبة مئویة من الدخل القومي 

اإلجمالي للمتلقي
حصة دخل األسرة المعیشیة

(*2013–2009 ,%)
أغنى 20%أفقر 201020152015%40–2016*2010–2014*

23x341421966نامیبیا

––3125––ناورو

1,21662042–15نیبال

54x–2,43211549نیجیریا

45441451–6نیكاراغوا

––––––نیوزیلندا

––––––نیوي

1,04312864–54ھایتي

167453731058ھندوراس

2139–––0ھنغاریا

2337––––ھولندا

81221548–17والیات میكرونیزیا الموحدة

ملخص
7,78101648–3شرق آسیا والمحیط الھادئ

7,95012042––أوروبا وآسیا الوسطى

7,95011944–1أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى

2040––––أوروبا الغربیة

7,89601255–5أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

––17,5851––الشرق األوسط وشمال أفریقیا

1646––––أمریكا الشمالیة

15,53012043–19جنوب آسیا

40,19431649–45أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

22,91531650–40شرق أفریقیا والجنوب األفریقي

17,27921648––غرب ووسط أفریقیا

42,98051845–40أقل البلدان نموًا

96,93601746–13العالم

.<data.unicef.org/regionalclassifications> للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمناطق في األقالیم والمناطق الفرعیة وفئات البلدان، یرجى االطالع على الصفحة 150 أو زیارة
ال ُینصح بمقارنة البیانات المستقاة من اإلصدارات المتتالیة لتقریر حالة أطفال العالم.
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السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن خط الفقر الدولي 
(أي 1.90 دوالر أمریكي یومیًا) — نسبة عدد الفقراء عند خط فقر 

یساوي 1.90 دوالر في الیوم ھي النسبة المئویة من السكان الذین 
یعیشون على أقل من 1.90 دوالر أمریكي في الیوم بحسب األسعار 

الدولیة لعام 2011. ونتیجة إلجراء تعدیالت على أسعار الصرف التي 
تعادل القوة الشرائیة، فإنھ ال یمكن مقارنة معدالت الفقر لكل بلد من 

البلدان مع معدالت الفقر الواردة في اإلصدارات السابقة.
المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر األطفال — النسبة المئویة من األطفال 

من الفئة العمریة 0–17 سنة الذین یعیشون في أسر معیشیة 

یكون دخلھا أو استھالكھا دون الحد األدنى للمعدل النقدي الوطني للفقر 
كما عّرفتھ الحكومة.

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة — صافي المساعدة اإلنمائیة الرسمیة.
حصة دخل األسرة المعیشیة — النسبة المئویة من الدخل الذي تلقتھ 

20 في المئة من األسر المعیشیة ذات الدخل األعلى، والدخل الذي تلقتھ 
40 في المئة من األسر المعیشیة ذات الدخل األدنى.

السكان الذین یقل دخلھم الیومي عن خط الفقر الدولي 
(أي 1.90 دوالر أمریكي یومیًا) — البنك الدولي.

المعدالت النقدیة الوطنیة لفقر األطفال — تم تجمیع البیانات 
من مصادر حكومیة رسمیة من قبیل جداول مكتب اإلحصاءات، 

واالستقصاءات الوطنیة لألسر المعیشیة، وتقاریر الفقر، ومن قواعد 
البیانات اإلقلیمیة الرسمیة من قبیل البیانات التي یجمعھا المكتب 

اإلحصائي لالتحاد األوروبي. وتستند التقدیرات الوطنیة إلى الدراسات 
االستقصائیة التمثیلیة للدخل أو اإلنفاق لألسر المعیشیة.

المساعدة اإلنمائیة الرسمیة – منظمة التعاون والتنمیة في المیدان 
االقتصادي.

حصة دخل األسرة المعیشیة – البنك الدولي.

البیانات غیر متوفرة.  –
تشیر البیانات إلى سنوات أو فترات غیر   x
تلك المحددة في عنوان العمود. ال تدخل 

ھذه البیانات في حساب متوسطات المناطق 
والمتوسطات العالمیة.

تختلف البیانات عن التعریف المعیاري   y
أو تشیر إلى جزء من البلد فقط. وإذا 

اندرجت ھذه البیانات ضمن الفترة المرجعیة 
المذكورة، فإنھا تدخل في حساب متوسطات 

المناطق والمتوسطات العالمیة.

 This indicator reflects   P
 very different national

 methodologies, and current
 coverage is insufficient to

 establish robust profiles at the
.regional level and global level

تشیر البیانات إلى أحدث سنة تتوفر عنھا   *
البیانات خالل المدة المحددة في عنوان 

العمود.

مالحظات:

مصادر البیانات الرئیسیة:

تعریفات المؤشرات:





یدرس تقریر حالة أطفال العالم لعام 2017 الطرق التي غّیرت 
بھا التقنیة الرقمیة بالفعل حیاة األطفال وفرصھم في الحیاة — 

ویستكشف ما قد یخبأ لھم المستقبل.

إذا أصبحت في متناول الجمیع، وتم توظیفھا بالطریقة الصحیحة، 
ُیمكن للتقنیة الرقمیة أن تغّیر قواعد اللعبة بالنسبة لألطفال الذین 
تخّلفوا عن الركب — سواًء بسبب الفقر، أو الِعرق، أو اإلثنیة، 

أو النوع االجتماعي، أو اإلعاقة، أو النزوح، أو العزلة الجغرافیة 
— وتسمح بربطھم بعالٍم من الفرص، وتزویدھم بالمھارات التي 

یحتاجون إلیھا للنجاح في عالم رقمي.

ولكن ما لم یتم توسیع نطاق إمكانیة الوصول لھا، قد تخلق التقنیة 
الرقمیة انقسامًا جدیدًا یمنع األطفال من تحقیق إمكاناتھم. وإذا لم 

نعمل اآلن لمواكبة التغّیر السریع، فإن المخاطر على اإلنترنت قد 
تجعل األطفال الُمعّرضین للخطر أكثر عرضًة لالستغالل واإلیذاء 

وحتى االتجار  —  فضًال عن تھدیدات أكثر دھاًء لرفاھھم.

ویدعو ھذا التقریر إلى تسریع اإلجراءات، وتركیز االستثمار، 
وزیادة التعاون لحمایة األطفال من األضرار الناجمة عن عالٍم 

ال بصورة أوثق، مع تسخیر فرص العصر الرقمي  أصبح ُمَوصًّ
لفائدة كل طفل.

 

9 789280 649369

978-92-806-4936-9

© الحقوق محفوظة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)؛ 
كانون األول / دیسمبر 2017
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